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VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 412/2005 SB., O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A O BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
  
 

 
Č. 

Připomínk
ové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

1 ÚZSVM Zásadní připomínka: 
K § 58a, odst. 1, písm. b), (§ 11a) 
 
Podle tohoto ustanovení mají být osobami, které mají přístup 
k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené bez platného 
oznámení státní zaměstnanci. Tito zaměstnanci mají mít přístup 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené po celou dobu trvání 
služebního poměru a v rozsahu nezbytném pro výkon této služby, 
přičemž nemohou mít přístup k utajovaným informacím cizí moci. 
Vztahuje se však na ně, že mají být před prvním přístupem k utajované 
informaci poučení. 
 
Z § 6 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. vyplývá, že fyzické osobě lze 
umožnit přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, 
jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné 
činnosti, je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené…..a je poučena, 
nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak (§ 58 až 
62). 
 
Předkladatel zřejmě vychází z toho, že zákon č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, stanoví požadavky, které musí žadatel o přijetí do služebního 
poměru splnit. Podle § 25 odst. 1 tohoto zákona žadatel o přijetí do 

1. VYSVĚTLENO 
Navrhované ustanovení § 58a zákona je ve vztahu 
speciality k § 6 odst. 1 zákona. V případě státních 
zaměstnanců, kteří budou zařazeni na seznam míst a 
funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona se podmínky 
pro přístup k utajované informaci stupně utajení 
Vyhrazené neověřují. Je pravda, že u státních 
zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů není 
definice bezúhonnost v úplném zákrytu, nicméně po 
zhodnocení míry odpovědnosti, která je na tyto osoby 
kladena se domníváme, že tyto osoby a jejich přijetí do 
státní nebo jiné služby je činí v tomto ohledu dostatečně 
oprávněnými mít v případě splnění dalších podmínek 
předvídaných zákonem přístup k utajované informaci 
stupně utajení Vyhrazené. Nad rámec uvedeného státním 
zaměstnancům služební poměr (a tedy i přístup 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené) zanikne, 
pokud jsou odsouzeni pro trestný čin proti pořádku ve 
věcech veřejných z nedbalosti, takže v tomto je toto 
pojetí zase přísnější pro státní službu.  
 
2. VYSVĚTLENO 
Zákon nestanovuje pro tento zvláštní přístup speciální 
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služebního poměru musí 

a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského 
státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

b) dosáhnout věku 18 let, 

c) být plně svéprávný, 

d) být bezúhonný, 

e) dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a 

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost. 

Ačkoliv předkladatel vychází zřejmě z předpokladu, že výše uvedené 
podmínky odpovídají podmínkám, které musí fyzická osoba splnit pro 
vydání oznámení podle § 6 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., tj., je plně 
svéprávná, dosáhla věku alespoň 18 let a je bezúhonná, není tomu tak. 
Ve skutečnosti by státní zaměstnanec nemusel splňovat všechny 
požadavky, které by musel splnit v případě, kdy by se při vydání 
oznámení postupovalo podle § 6 zákona č. 412/2005 Sb. a jeho 
následujících upravujících vydání oznámení. 
 
1) Rozdíl spočívá v ověření podmínky bezúhonnosti. Podle § 8 zákona 
č. 412/2005 Sb. podmínku bezúhonnosti pro účely vydání oznámení 
splňuje fyzická, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání 
úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícího se 
k ochraně utajovaných informací……Podle § 25 odst. 3 zákona č. 
234/2014 Sb. „za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl 
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin 

požadavek na dokládání listin k ověřování podmínky 
bezúhonnosti. Státní zaměstnanci mají přístup 
k utajované informaci stupně Vyhrazené ze zákona bez 
nutnosti doložení listin, které je jinak fyzická osoba 
povinna dokládat. Obdobně je tomu i u dalších zvláštních 
přístupů k utajované informaci, kdy je dodržení ochrany 
ve vztahu k příslušné osobě zajištěno jiným vhodným 
způsobem. 
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proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení 
nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl 
odsouzen…“. Trestným činem vztahujícím se k ochraně utajované 
informace je totiž také dle § 318 trestního zákoníku ohrožení 
utajované informace z nedbalosti. Toto ustanovení se sice vztahuje na 
vyzrazení z nedbalosti utajovaných informací klasifikovaných stupněm 
utajení Přísně tajné nebo Tajné, ale v případě kdy by se ještě na 
dotyčnou fyzickou osobu nehledělo, jako by odsouzena nebyla, 
nesplnila by podmínku pro vydání oznámení. 
 
2) V rozporu bude rovněž požadavek na doložení listin k ověření 
bezúhonnosti státního zaměstnance. Podle § 26 zákona č. 234/2014 
Sb. „žadatel, který není státním občanem České republiky, osvědčuje 
splnění předpokladu bezúhonnosti též obdobným dokladem, který 
nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným 
státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel 
pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců 
(dále jen „domovský stát“), a doloženým úředním překladem do 
českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. Avšak podle § 7 
zákona č. 412/2005 Sb. „podmínka bezúhonnosti se prokazuje 
výpisem z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobným 
dokladem státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, 
v němž cizinec pobýval v posledních 10 letech nepřetržitě po dobu 
delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší 
než 3 měsíce od jejich vydání.“  
 
Zákon č. 412/2005 Sb. požaduje ověřování splnění podmínek plné 
svéprávnosti a bezúhonnosti u držitelů oznámení v zákonem 
stanoveném období. Zákon č. 234/2014 Sb., sice stanoví požadavky na 
státní zaměstnance, ale dále již nevyplývá, jak bude ověřovat doložení 
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bezúhonnosti v případě osob, které nejsou státními občany České 
republiky. 

2 Liberecký 
kraj 

Zásadní připomínka: 
Původní znění § 11a) 
V případě, že fyzická osoba přestane být zařazena na pracovním místě 
nebo přestane vykonávat funkci, na které je nezbytné mít přístup 
k utajovaným informacím, uvedené v přehledu podle § 69 odst. 1 
písm. b), anebo v případě skončení služebního poměru nebo 
pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém jí byl 
umožněn přístup k utajovaným informacím, zajistí odpovědná osoba, 
aby tato fyzická osoba písemně potvrdila, že si je vědoma povinnosti 
zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích, ke kterým měla 
přístup, a neumožnit k nim přístup neoprávněné osobě. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nové paragrafové znění, požadujeme 
zařadit 
„Potvrzení o povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných 
informacích, ke kterým měla fyzická osoba přístup“ v přehledu 
prováděcích předpisů z důvodu jednotnosti vedení evidence.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
Doporučený vzor bude uveden v novele vyhlášky č. 
363/2011 Sb. Skutečnost, že je osoba zařazena, resp. 
přestala být zařazenou, na seznamu míst a funkcí, bude 
v doporučeném vzoru akcentována. 

3 Liberecký 
kraj 

Doporučující připomínka: 
Původní znění § 9 odst. 2  
Ten, kdo vydal oznámení, je povinen každých 5 let ode dne jeho 
vydání ověřovat splnění podmínek stanovených v § 6 odst. 2 písm. a) a 
c); ověřovat splnění těchto podmínek je oprávněn i před uplynutím 
této lhůty, existují-li důvodné pochybnosti o tom, že osoba přestala 
některou z nich splňovat. Kopii oznámení a podklady pro ověření 
splnění podmínek podle § 6 odst. 2 písm. a) a c) lze uchovávat 5 let 
ode dne zániku platnosti oznámení. 
Navrhované znění: 
Ten, kdo vydal oznámení, je povinen každých 5 let ode dne jeho 
vydání ověřovat splnění podmínek stanovených v § 6 odst. 2 písm. a) a 
c); ověřovat splnění těchto podmínek je oprávněn i před uplynutím 
této lhůty, existují-li důvodné pochybnosti o tom, že osoba přestala 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení dopadá nejen na orgány státu, ale 
též na právnické osoby a podnikatele, přičemž se 
nestanovuje povinnost, ale možnost uchovat 
vyjmenované doklady obsahující citlivé údaje po zákonem 
stanovenou dobu, která je odůvodněná. 
 
Zákon č. 499/2004 Sb. nedopadá na soukromoprávní 
sféru. Ustanovení je proto formulováno tak, aby z něj 
mohly vycházet, jak veřejnoprávní tak i soukromoprávní 
subjekty. 
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některou z nich splňovat. Kopii oznámení a podklady pro ověření 
splnění podmínek podle § 6 odst. 2 písm. a) a c) lze uchovávat 5 let 
ode dne zániku platnosti oznámení. 
 
Doporučujeme vypustit z poslední věty odstavce 2 slovo „lze“, a to 
z důvodu jasných pravidel stanovených v zákoně č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů. Tento 
zákon nepřipouští benevolenci a volbu archivace v případě stanovení 
kategorie skartačního znaku vytvořeného dokumentu. 

4 Liberecký 
kraj 

Doporučující připomínka: 
Původní znění § 67 písm. 1, odst. i) 
„písemné oznámení skutečnosti ukončení nebo přerušení provozu 
informačního systému Národnímu úřadu pro kybernetickou a 
informační bezpečnost,…“ 
 
Doporučujeme specifikovat dobu přerušení provozu informačního 
systému. Není jasné časové období kdy, resp. po jaké době nečinnosti 
systému oznamovat. 

VYSVĚTLENO 
Tento pojem není vázán ani tak na čas, jako spíše na 
důvod. Jedná se o stav, kdy není možné informační 
systém používat, nikoli o stav kdy se informační systém 
nepoužívá. Zejména jde o případy, kdy není z nějakých 
důvodů obsazena role provozního nebo bezpečnostního 
správce, nebo dochází např. ke stavebním úpravám 
zabezpečené oblasti. Za přerušení provozu se nepovažuje 
stav, kdy není informační systém používán z důvodu 
neexistence utajovaných informací, kdy je standardně 
prováděna provozní a bezpečnostní správa. 
Uvedené bude doplněno do důvodové zprávy. 

5 JM kraj Doporučující připomínka: 
Novela nahrazuje pojem „podnikající fyzická osoba“ pojmem 
„podnikatel“, dle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme použít pojem „podnikatel“ 
ještě v těchto ustanoveních: 

- ve znění § 2 písm. e) bodu 14 je uveden pojem „podnikající 
fyzická osoba“; 

- ve znění § 70 odst. 4 je uveden pojem „nepodnikající fyzická 
osoba“. V souvislosti s jednotným pojmem podnikatel, který 
novela zavádí, doporučujeme toto znění nahradit pojmem 

VYSVĚTLENO 
V § 2 písm. e) bod 14 zákona se používá pojem podnikající 
fyzická osoba, neboť podnikatelem může být též 
obchodní korporace. Předmětné ustanovení má za cíl 
určit, kdo je odpovědnou osobou právě u podnikající 
fyzické osoby, přičemž použití pojmu „podnikatel“ by 
zahrnovalo i obchodní korporace – viz bod 13 § 2 písm. e) 
zákona. 
 
V § 70 odst. 4 je stávající znění v souladu s nově 
navrhovanou definicí podnikatele a použití pojmu 
„nepodnikající fyzická osoba“ nejde proti požadované 
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„fyzická osoba, která není podnikatelem“. právní úpravě. Z uvedeného důvodu a po zvážení 
ponecháváme ustanovení ve stávajícím znění. 

6 JM kraj Doporučující připomínka: 
Novela nahrazuje pojem „pracovní poměr“ pojmem „základní 
pracovněprávní vztah“. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme použít pojem „základní 
pracovněprávní vztah“ ještě v těchto ustanoveních: 

- v ustanovení § 56a odst. 1; 

- v ustanovení § 56a odst. 2 písm. a).  

Doporučujeme pojmy sjednotit a používat „základní pracovněprávní 
vztah“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

7 MF Zásadní připomínka: 
§ 9 odst. (2) „Ten, kdo vydal oznámení, je povinen každých 5 let ode 
dne jeho vydání ověřovat splnění podmínek stanovených § 6 odst. 2 
písm. a)a c); ověřovat splnění těchto podmínek je oprávněn před 
uplynutím této lhůty, existují-li důvodné pochybnosti o tom, že osoba 
přestala některou z nich splňovat. Kopii oznámení a podklady pro 
ověření splnění podmínek podle § 6 odst. 2 písm. a) a c) lze uchovávat 
5 let ode dne zániku platnosti oznámení.“ 

Připomínka: nikde v návrhu zákona není uvedena definice termínu 
„podklady“. 

VYSVĚTLENO 
Použitá formulce je zvolena s ohledem na možnost 
uchovat též i jiné písemnosti, které souvisí s ověřením 
podmínek pro přístup k utajované informaci stupně 
utajení Vyhrazené. 
 
S ohledem na uplatněné připomínky bylo předmětné 
ustanovení upraveno na znění: 
„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.“ 

8 MF Zásadní připomínka: 
§ 11a - V případě, že fyzická osoba přestane být zařazena na 
pracovním místě nebo přestane vykonávat funkci, na které je 
nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, vedené v přehledu 
podle § 69 odst. 1 písm. b), anebo v případě skončení služebního 
poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve 
kterém jí byl umožněn přístup k utajovaným informacím, zajistí 
odpovědná osoba, aby tato fyzická osoba písemně potvrdila, že si je 
vědoma povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných 

VYSVĚTLENO 
Přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené 
podle nově navrhovaného § 58a budou mít státní 
zaměstnanci a příslušníci bezpečnostních sborů bez 
oznámení (nebude tedy nutné ověřovat splnění 
podmínek podle § 6 zákona) po předchozím poučení. 
K utajované informaci však budou mít podle tohoto 
ustanovení přístup pouze ty fyzické osoby, které budou 
v souladu s § 69 odst. 1 písm. b) zákona zařazeny 
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informacích, ke kterým měla přístup a neumožnit k nim přístup 
neoprávněné osobě. § 58a (1) Osobami, které mají přístup 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené bez platného 
oznámení, jsou: a) příslušníci bezpečnostních sborů a b) statní 
zaměstnanci. (Zákon č. 234/2014 Sb.) (2) Osoby uvedené v odstavci 1 
mají přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené po dobu 
trvaní služebního poměru a v rozsahu nezbytném pro výkon této 
služby. Přístup podle odstavce 1 nelze uplatnit pro přístup k utajované 
informaci cizí moci. (3) Pro poučení osob uvedených v odstavci 1 se 
použije § 9 odst. 1 obdobně. 

Připomínka: ve vztahu k novému § 58a dochází k nerovnému 
postavení držitelů „Oznámení“ a povinnosti u nich každých 5 let 
ověřovat splnění podmínek stanovených v § 6 odst. 2 písm. a) a c) a 
osob, jež budou prověřeni za zákona. Účinností výše uvedených § 
dojde v působnosti finanční správy k extrémnímu nárůstu 
administrativních a především personálních nákladů k zabezpečení 
nových uložených povinností. V současné době se tato agenda dotýká 
cca 350 vybraných systemizovaných míst. V okamžiku účinnosti 
novely tato agenda bude zahrnovat plošně cca 15000 osob, jež budou 
státními zaměstnanci. Pro názornost uvádím následující činnosti 
související s touto agendou: vedení jejich evidence, vystavování 
„poučení“ - 2 výtisky, 1 výtisk předán fyzické osobě, který po ukončení 
služebního poměru bude vracet, každoroční jejich proškolování a 
vedení o tom evidence s jejich podpisy, při ukončení „služebního 
poměru“ - vyhotovení písemného záznamu o ukončení přístupu k 
utajovaným informacím a nově poučení o mlčenlivosti. A to vše 
archivovat v písemné podobě po dobu dalších 5 let od ukončení 
služebního poměru. 

v přehledu míst a funkcí. Povinnosti jako je například 
provedení proškolení z právních předpisů v oblasti 
ochrany utajovaných informací se tak bude týkat stále 
těch stejných osob jako doposud – nedojde k plošnému 
rozšíření uvedených povinností. Oproti stávajícímu stavu 
by tak naopak mělo dojít ke snížení administrativní 
zátěže, neboť nebude nezbytné ověřovat splnění 
podmínek pro přístup k utajované informaci stupně 
utajení Vyhrazené jak před prvním přístupem, tak 
následně v rámci periodicky stanovených cyklů. 

9 MF Zásadní připomínka: 
§11a - zcela nesouhlasíme s tímto novým institutem a žádáme jeho 
zrušení z níže uvedených důvodů. Předkladatel se v důvodové části 
odvolává na Směrnici NATO. V tomto smyslu byla i koncipována 

VYSVĚTLENO 
Přestože uvedená povinnost mlčenlivosti je explicitně 
deklarována i v poučení, kterému se fyzická osoba 
podrobila nejpozději před prvním přístupem k utajované 
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zaslaná utajovaná informace čj. V180/2018-NBÚ/ÚR-NATO, což lze 
pokládat za oprávněné. Rozšíření této povinnosti i na národní 
utajované informace považujeme za nadbytečně zatěžující. V krajním 
případě lze uvažovat o „de-poučení" u vyšších stupňů utajení 
(Důvěrné až Přísně tajné). Domníváme se, že v tomto případě se 
vztahuje na pracovníky jednak § 65 odst. 2 zákona, tak i např. 
ustanovení § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů pro příslušníky ve služebním 
poměru, popř. pro civilní zaměstnance § 303odst. 2 písm. b) zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce. Uvedená nově chystaná povinnost jde 
nad rámec výše uvedených platných zákonných norem. Tato nová 
povinnost (ve spojitosti s novým § 67 odst. 1 písm. j) může být 
komplikována či znemožněna i takovými situacemi, kdy je pracovník 
propuštěn např. „na hodinu" či je propuštěn dle takového ustanovení 
zákoníku práce či služebního zákona, které je vůči propouštěnému 
pracovníkovi „nepřátelské" a tento pracovník nemá důvod 
spolupracovat se zaměstnavatelem (třeba se s ním i soudí) a podrobit 
se takovému „de-poučení". T.j., zaměstnavatel se sice může snažit 
vykonat „de-poučení", ale propouštěného zaměstnance nelze nijak k 
tomu donutit! Navíc samotný tento návrh jde proti deklarovanému 
snížení administrativní zátěže uváděné v Předkládací zprávě! Dále by 
se takové „de-poučení" vztahovalo i na pracovníky, kteří sice byli 
držiteli oznámení či osvědčení, ale fakticky se s žádnou utajovanou 
informací nesetkali, což se jeví jako absurdní. 

informaci, považujeme z pohledu garanta ochrany 
utajovaných informací v rámci tzv. následné péče za 
důležité, aby byla taková povinnost „připomenuta“ právě 
v okamžiku, kdy se již nepočítá s tím, že bude mít fyzická 
osoba nadále přístup k utajovaným informacím. 
S ohledem na dobu platnosti osvědčení (nově se 
stanovuje na dobu až 10 let), se může stát, že fyzická 
osoba byla poučena naposledy před deseti lety, přičemž 
s ukončením přístupu k utajované informaci je žádoucí 
tuto povinnost zopakovat. V této souvislosti odkazujeme 
též na úpravu v NATO předpisech, jejichž požadavek na 
„debriefing“ je v tomto ustanovení zohledněn. 
 
Pokud jde o nevynutitelnost podrobení se „de-poučení“ 
lze uvedené přirovnat k pracovněprávním povinnostem 
zaměstnavatele, kdy také mohou být podmínky pro jejich 
vynucení ztížené, nicméně je uvedený požadavek uveden 
přímo v zákoně, proto se předpokládá jeho plnění. 
Uvedený přístup zaměstnanců by tak měl být pouze 
výjimečný. 
 
S ohledem na uplatněné připomínky se navrhuje doplnit 
přestupek, kterého se dopustí fyzická osoba, která 
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. 

10 MF Zásadní připomínka: 
§ 17 odst. 2 písm. a) a b) - v uvedených ustanovení upravujících 
podmínky pro vymezení ekonomicky nestabilního podnikatele je 
normována tzv. bezdlužnost tak, že ekonomicky nestabilní je 
podnikatel, „a) který má splatný nedoplatek na pojistném na sociální 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Na základě uplatněné připomínky byla sladěna 
terminologie v rámci právního řádu. 
 
a) který má splatný nemá evidován nedoplatek na 
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zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na 
pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále, b) který má 
splatný nedoplatek na dani z příjmů, na dani z přidané hodnoty či na 
jiných daních včetně příslušného penále z dlužné částky, popřípadě na 
vyměřeném clu, včetně případných úroků,“. Ministerstvo financí však 
dlouhodobě zastává v oblasti bezdlužnosti tyto postoje: 1. Je na 
věcném garantu příslušného právního předpisu, jestli bude požadovat, 
aby určitá osoba byla daňově (v širším smyslu slova) bezdlužná. V 
tomto směru je věcí gestora právního předpisu, jestli uzná za vhodné, 
aby předmětné osoby byly bezdlužné a v jakém rozsahu. 2. 
V souvislosti s daňovou bezdlužností se v právním řádu používají dvě 
její varianty, a to „přísná“ bezdlužnost (vadí existence jakéhokoli 
nedoplatku) nebo „mírná“ bezdlužnost (nevadí existence nedoplatku, 
u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho 
úhrady na splátky). Rozhodnutí, kterou variantu zvolí, je opět na 
věcném gestorovi příslušného právního předpisu. Na druhé straně 
platí, že i když věcné parametry podmínky bezdlužnosti jsou na 
rozhodnutí gestora příslušné úpravy, legislativní formulace by měla 
být v rámci právního řádu vždy pojata jednotně. Požaduje se proto 
využít např. následující textaci, která je standardně napříč právním 
řádem využívána v souvislosti se statusem bezdlužnost určitého 
subjektu: „… nemá evidován nedoplatek (s výjimkou nedoplatku, u 
kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho 
úhrady na splátky), a) u orgánů Finanční správy České republiky, b) u 
orgánů Celní správy České republiky, c) na pojistném a na penále na 
všeobecné zdravotní pojištění, d)na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a e)… 
(případně lze uvést další orgány či peněžitá plnění)“. Současně je třeba 
poznamenat, že nedoplatky evidované u orgánů Finanční a Celní 
správy České republiky zahrnují veškeré nedoplatky na peněžitých 
plněních, která tyto orgány spravují v daňovém procesním režimu. 
Kromě peněžitých plnění označených jako daně, poplatky či cla se 
jedná např. i o odvody za porušení rozpočtové kázně či pokuty a jiná 

pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, včetně penále,  
 
b) který má splatný nemá evidován nedoplatek na dani z 
příjmů, na dani z přidané hodnoty či na jiných daních 
včetně příslušného penále z dlužné částky, popřípadě na 
vyměřeném clu, včetně případných úroků,  
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peněžitá plnění, jejichž placení je zajišťováno orgány Celní správy 
České republiky v režimu tzv. dělené správy. 

11 MF Zásadní připomínka: 
§ 77 odst. 3 - navrhuje se slova „celními orgány“ nahradit slovy 
„orgány Celní správy České republiky“. S ohledem na obsah 
ustanovení lze předpokládat, že ustanovením má být upraveno 
postavení konkrétních celních orgánů v České republice, kterými jsou 
podle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány Celní správy České republiky. Označení 
„celní orgány“ se v našem právním řádu použije pouze tehdy, pokud 
ustanovení označuje obecně jakýkoli celní orgán, tedy i zahraniční. 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení má za cíl postihnout obecně 
jakýkoli celní orgán, tedy i zahraniční – použití pojmu je 
tak v souladu s právním řádem České republiky. 
 
Podle § 77 odst. 3 zákona se tak předávání utajovaných 
informací mezi českými orgány a orgány cizí moci, které 
jsou v ustanovení uvedeny, nemusí uskutečňovat 
prostřednictvím ústředního registru, a to pokud tak 
stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republiky 
vázána, nebo zvláštní právní předpis. 

12 MF Zásadní připomínka: 
§ 93 - požaduje se vypustit slova „a je zaplacen správní poplatek podle 
jiného právního předpisu60)“, a to včetně poznámky pod čarou č. 60. 
Ustanovení je duplicitní s § 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích. 

Vysvětleno 
V souladu s akceptování připomínky MF k § 96a a 
následným vypuštěním §96a návrhu bude odkaz na zákon 
o správních poplatcích zachován- viz připomínka č. 13. 

13 MF Zásadní připomínka: 
§ 96a - požaduje se celý tento novelizační bod vypustit. Jedním ze 
smyslu existence zákona o správních poplatcích, resp. správních 
poplatků jako takových je jednotný procesní postup, který je zakotven 
zejména v § 5 a 7 zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních 
poplatcích a dále pak v dalších ustanoveních tohoto zákona. Od 
tohoto obecného postupu jsou samozřejmě přípustné odchylky, ale ty 
by měly být uvedeny přímo v zákoně o správních poplatcích, resp. v 
jeho příloze, v části Poznámky u dané položky, a mělo by jít toliko o 
odchylky, nikoliv o úplné vyloučení procesních ustavení, jak je 
navrhováno v tomto případě. Je to právě použití zákona o správních 
poplatcích, a nikoliv pouhé umístění v sazebníku správních poplatků, 
které činí z peněžitého plnění veřejnoprávního charakteru správní 
poplatek. Kromě jiného se tímto komplexním lex specialis, který je až 
na hraně nepřímé novely zákona o správních poplatcích, prolamuje 
ustanovení § 6 odst. 8 zákona o správních poplatcích, kde je 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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stanoveno, že poplatek „lze platit kolkovými známkami, jestliže 
poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč“, přičemž jeden ze dvou správních 
poplatků, o který se jedná, je ve výši10 000 Kč. V každém případě je 
tedy při záměru jakkoliv upravit procesní postup nutné do zákona jako 
část druhou vložit novelu zákona o správních poplatcích. Ministerstvo 
financí je připraveno podílet se na formulaci zákonného textu. 

14 MF Zásadní připomínka: 
§ 96a - zásadně nesouhlasíme se speciální procesní úpravou 
obsaženou v § 96a návrhu zákona, kterou se prodlužuje lhůta 
splatnosti správního poplatku „nejpozději do 5 pracovních dnů od 
podání žádosti“. V položce 3 písm. f) sazebníku zákona o správních 
poplatcích je předmět správního poplatku stanoven „za přijetí 
žádosti…“, což v souladu s ustanovením§ 5 odst. 2 zákona o správních 
poplatcích určuje splatnost správního poplatku k okamžiku přijetí 
podání a současně vymezuje další postup správního úřadu v případě 
nezaplacení správního poplatku. Při dodržení příslušných ustanovení 
zákona o správních poplatcích nemůže nastat situace, kdy by 
poplatník prokazoval úhradu správního poplatku kdykoliv průběhu 
bezpečnostního řízení. Navrhovaná úprava je nesystematická 
a nelogická.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

15 MF Zásadní připomínka: 
V rámci § 95 Dotazník fyzické osoby je v odst. 1 nově doplněno písm. 
s) „zdravotní a jiná odborná péče …“. Obsah této položky není nijak 
blíže specifikován, pouze v důvodové zprávě je zmíněno, že bude dále 
řešeno prováděcím právním předpisem. Návrhy prováděcích právních 
předpisů však nejsou přiloženy, teze k novele vyhlášky č. 363/2011 
Sb., pouze bez bližšího odůvodnění konstatují zásadní změny ve 
struktuře dotazníku fyzické osoby. Není tak vůbec zřejmý obsah, 
rozsah a záměr tohoto ustanovení z hlediska ucelenosti celého 
dotazníku. Není ani jasné, zda uvedená položka bude povinnou v 
rámci hlášení změn, nebo budek aktualizaci např. jedenkrát za 10 let 
při opakované žádosti o vydání osvědčení (v takovém časovém 
horizontu ztrácí s ohledem na běžný vývoj zdravotního stavu takový 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
s) zdravotní a jiná odborná péče související se zdravotním 
stavem fyzické osoby, která může mít negativní vliv na 
její schopnost utajovat informace. 
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požadavek smysl). Je třeba také připomenout, že v případě fyzické 
osoby v režimu služebního zákona jsou periodické zdravotní prohlídky 
povinné pro stanovení způsobilosti k výkonu služby. V neposlední řadě 
může dojít k situaci, kdy dojde k nárůstu a zbytečnému 
administrativnímu zatížení fyzické osoby, v případě požadavků na 
poskytování výpisů ze zdravotní dokumentace lze očekávat i zvýšené 
nároky na státní rozpočet. 

16 MF Zásadní připomínka: 
§ 138 odst. 2 - navrhuje se slova „Celní správě České republiky“ 
nahradit slovy „Generálnímu ředitelství cel“. Uvedené ustanovení 
upravuje povinnost Národního bezpečnostního úřadu zasílat 
stanovený seznam uvedeným subjektům. Příjemcem tohoto seznamu 
by tak byly jednotlivé orgány Celní správy České republiky. V 
souvislosti s navrhovanou úpravou lze však předpokládat, že není 
záměrem zasílat tento seznam všem těmto orgánům. Pokud by tomu 
tak bylo, je nezbytné slova „Celní správě České republiky“ nahradit 
slovy „orgánům Celní správy České republiky“. 

VYSVĚTLENO 
Navrhované znění je v souladu s § 12 trestního řádu. 
Distribuce informací v rámci orgánu státu je technikálií a 
vnitřní záležitostí organizace. NBÚ předává příslušné 
informace státním institucím, v jejichž organizační 
struktuře existují součásti mající postavení policejního 
orgánu ve smyslu trestního řádu. Z hlediska praktického 
naplňování této povinnosti NBÚ je jakákoli fragmentace 
poskytovaných údajů podle jednotlivých „koncových“ 
adresátů (konkrétní útvary, orgány či pověřené orgány) 
nesystémová. Obecné označování institucí, jako např. 
policie, zpravodajské služby, Ministerstvo vnitra apod. je 
v ustanoveních zákona běžné a aplikační praxe nepřináší 
v této souvislosti žádné potíže. 

17 MF Zásadní připomínka: 
§ 138c - navrhuje se slova „Celní správa České republiky“ nahradit 
slovy „orgány Celní správy České republiky“. 

VYSVĚTLENO 
Viz vypořádání k připomínce č. 16 
 

18 MF Doporučující připomínka: 
K důvodové zprávě - v části A/6 je doporučujeme používat při 
vyjmenovávání signatářských států jejich oficiální názvy (např. Norsko 
je Norským královstvím), 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

19 MF Doporučující připomínka: 
K poznámkám pod čarou - upozorňujeme, že podle Legislativních 
pravidel vlády se poznámky pod čarou obvykle nenovelizují (s 
ohledem na skutečnost, že nemají normativní charakter) V 
jednotlivých doplňovaných poznámkách pod čarou je pak třeba u 

VZATO NA VĚDOMÍ 
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právních předpisů, které byly novelizovány (resp. byla novelizována 
konkrétní ustanovení, která jsou v poznámce uvedena) uvádět 
dovětek "ve znění pozdějších přepisů" (resp. uvést novely, které se 
konkrétního uvedeného ustanovení dotkly). V tomto směru 
doporučujeme poznámky pod čarou ještě prověřit, 

20 MF Doporučující připomínka: 
§ 2 písm. f) - doporučuje se zvážit použití pojmu „orgán státu“. Tento 
pojem je natolik obecný, že není zřejmé, zda se zamýšlí pouze orgán 
České republiky nebo má tento pojem zahrnovat orgány všech, tedy i 
cizích států. Tuto nepřesnost by bylo možné odstranit i zavedením 
legislativní zkratky, 

VYSVĚTLENO 
Orgán státu je pro účely zákona definován v § 2 písm. d) 
zákona. 

21 MF Doporučující připomínka: 
§ 2 písm. l) - žádáme v důvodové zprávě vyjasnit nejasnost týkající se 
rozdílu (?) v pojmu "právnická osoba" a "podnikatel". Dle nového 
ustanovení § 2 písm. l) je v pojmu "podnikatel" zahrnut i pojem 
„...právnická osoba se sídlem v České republice...". Následně jsou v 
zákoně na různých místech uváděny buď oba pojmy (tj. podnikatele a 
právnická osoba) společně (viz § 2 písm. h), § 21 odst. 2, § 71 odst. 2, 
aj.), nebo je uváděn jen pojem podnikatel (viz § 15a, § 19a, § 34 odst. 
3, § 46 odst. 16, § 154, aj....), 

VYSVĚTLENO 
V definici podnikatele je mimo jiné uvedeno, že se za 
podnikatele pro potřeby zákona považuje právnická 
osoba, jejímž účelem založení a hlavní činností je 
podnikání.  
 
K § 2 písm. h) zákona – ustanovení definuje 
neoprávněnou osobu, přičemž osoba může být buď 
fyzická, nebo právnická. Z teoreticko-právního hlediska 
nebylo uvedené ustanovení měněno. S ohledem na 
uplatněnou připomínku navrhujeme předmětné 
ustanovení upravit takovým způsobem, aby bylo zcela 
zřejmé, že zákon odlišuje podnikatele a právnickou 
osobu, která podnikatelem podle návrhu zákona není. 
 
h) neoprávněnou osobou fyzická nebo právnická osoba, 
která osoba, právnická osoba nebo podnikatel, pokud 
nesplňuje podmínky přístupu k utajované informaci 
stanovené tímto zákonem,  

22 MF Doporučující připomínka: 
§ 20 - není navrhována změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přestože je upraveno znění § 

VYSVĚTLENO 
Změna zákona č. 634/2004 Sb. není navrhována zejména 
s ohledem na fakt, že předmětnou úpravou § 20 zákona 
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20 zákona, ze kterého vychází předmět správního poplatku v položce 3 
písm. f) sazebníku zákona o správních poplatcích. Přes skutečnost, že 
navrhovaná změna je spíše formálního charakteru, dáváme na 
zvážení, zda by na navrhovanou změnu neměla navazovat i úprava 
předmětné položky, 

nedochází k věcné změně – jedná se pouze o precizaci 
stávajícího textu. Zásah do sazebníku se nám jeví jako 
nadbytečný. 

23 MF Doporučující připomínka: 
§ 54 odst. 4 - žádáme o konkretizaci „změny některého údaje 
obsaženého v osvědčení", tj. při jakých změnách údajů vydá NBÚ bez 
předchozí žádosti osvědčení nové (alespoň uvést v důvodové zprávě), 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 54 odst. 2 zákona stanoví náležitosti 
osvědčení fyzické osoby. Jedná se tak o změnu 
kteréhokoli údaje, který se změní. 
Po novele zákona bude u podnikatele – obchodní 
korporace nebo právnické osoby, kteří splňují definici 
podnikatele – v osvědčení podnikatele uvedena pouze 
obchodní firma/název a IČO, u podnikající fyzické osoby 
pak pouze jméno, příjmení a IČO. 
Změnou IČO dochází k zániku podnikatele, tedy je 
naprosto zjevné, že změnou v tomto případě bude pouze 
změna obchodní firmy nebo změna jména a příjmení. 
Uvedené upřesnění bude doplněno do důvodové zprávy.  

24 MF Doporučující připomínka: 
§ 58a - dle důvodové zprávy není zřejmé, jak identifikovat příslušníky 
bezpečnostních sborů a státní zaměstnance v případě, kdy se budou 
potřebovat seznámit s utajovanou informací. Stávající právní úprava 
stanovila, že v takovém případě je předkládáno oznámení a poučení. 
Jak však má poskytovatel utajované informace rozpoznat, že o 
poskytnutí utajované informace žádá příslušník bezpečnostního sboru 
či státní zaměstnanec (tj. fyzické osoby bez nutnosti vlastnit 
oznámení) nebo pracovník dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. či 
fyzická osoba od podnikatele (tj. fyzické osoby, které musí mít stále 
oznámení). Nikde není dána povinnost předložit služební 
(identifikační) průkazy a i v takovém případě by poskytovatel 
utajované informace (např. „spisovenská") musel vyhledávat v 
právních předpisech vzory jednotlivých bezpečnostních sborů nebo 
státních zaměstnanců. Dle tohoto ustanovení nemají příslušníci 

VYSVĚTLENO 
Osoby podle § 58a návrhu zákona se mohou prokázat 
poučením, nicméně by nemělo obecně docházet 
k situacím, že osoba poskytující nebo zpřístupňující 
utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené například 
v rámci pracovního jednání neví, s kým jedná a zda je tato 
osoba oprávněna k přístupu k utajované informaci. 
V tomto případě musí posloužit standardní prokázání 
služebním průkazem. 
Pokud bude fyzická osoba nezbytně nutně potřebovat 
v rámci výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti 
přístup k utajované informaci cizí moci nebude nezbytné 
provést ověření splnění podmínek pro přístup 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. Pokud 
to bude cizí moc vyžadovat, bude možné vydat oznámení, 
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bezpečnostních sborů přístup k utajované informaci cizí moci, resp. 
bude-li vyžadován, musí příslušník splnit podmínky z ustanovení § 57. 
Toto ustanovení se však týká jen osvědčení (tj. stupně Důvěrné a výše) 
a netýká se oznámení (stupně Vyhrazené). Není však zřejmé jak 
postupovat v případě, kdy u příslušníka bude požadován přístup ke 
stupni utajení Vyhrazené národní (tj. za použití § 58a) a zároveň i 
přístup k utajované informaci cizí moci téhož stupně. Stejně tak není 
z uvedeného zřejmý postup v případě, kdy zaměstnanec nastoupí 
k organizaci dle pracovně právních předpisů a následně se stane 
zaměstnancem dle zákona č. 234/2014Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů a naopak, 

přičemž se předpokládá změna vzoru oznámení, kde 
bude zřejmé, že se jedná o přístup podle § 58a zákona.  
 
 
 
 
 
 
 
 

25 MF Doporučující připomínka: 
§ 67 odst. 3 - nově doplňovaný text doporučujeme zapracovat 
do úvodního textu (případně ho formulovat jako samostatný 
odstavec), nikoliv ho uvádět jako tzv. závětí (které je z legislativního 
hlediska nepříliš vhodné), 

VYSVĚTLENO 
Úprava § 63 byla zvolena právě pro lepší uživatelskou 
přehlednost – uvedení požadavků na zproštění 
mlčenlivosti v jiném odstavci působilo roztříštěně, 
přičemž cílem navrhované úpravy je zajistit právní jistotu, 
pokud jde o požadavky na zproštění mlčenlivosti. 

26 MF Doporučující připomínka: 
§ 67 odst. 1 písm. j) - Žádáme o rozvedení a objasnění této nové 
povinnosti v důvodové zprávě, 

VYSVĚTLENO 
Důvodová zpráva tuto povinnost rozvádí v odůvodnění 
k nově navrhovanému § 11a. 

27 MF Doporučující připomínka: 
§ 71 - žádáme o explicitní vyjádření a doplnění (alespoň v důvodové 
zprávě), zda lze výkon činností na pozici bezpečnostního ředitele 
zastupovat po (dočasnou, konkrétní) dobu, tj. zda lze výkon pravomocí 
bezpečnostního ředitele zastoupit či nikoli, 

VYSVĚTLENO 
Podle § 71 odst. 1 musí být funkce bezpečnostního 
ředitele zřízena a obsazena, přičemž funkci 
bezpečnostního ředitele může vykonávat i sama 
odpovědná osoba. Je však vždy nezbytné, aby orgán státu 
nebo podnikatel nahlásil Národnímu bezpečnostnímu 
úřadu informace o osobě, která bezpečnostního ředitele 
vykonává, a to vždy, pokud dojde ke změně v obsazení 
této stěžejní funkce v oblasti ochrany utajovaných 
informací. Záleží tak na vnitřní organizaci daného 
subjektu, kdy zákon v tomto ohledu stanoví pouze 
požadavek na přímou podřízenost osoby bezpečnostního 
ředitele odpovědné osobě a dále v odstavci 4 požadavek 
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na splnění podmínky přístupu k utajované informace. 
Současně zákon stanoví omezení, že nelze vykonávat 
funkci bezpečnostního ředitele u více orgánů státu nebo 
podnikatelů souběžně. 

28 MF Doporučující připomínka: 
§ 138c - z důvodu právní jistoty u orgánů státní správy, kterým 
doposud nebyla uložena tato povinnost, navrhujeme (alespoň v 
důvodové zprávě) konkretizovat pojem „ ... okolnosti nasvědčující 
tomu, že držitel osvědčení fyzické osoby…. přestal splňovat podmínky 
pro jeho vydání". Není zřejmé, zda se jedná o okolnosti dle § 12, či jen 
dle § 12a, § 14 nebo § 56, 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 

29 MF Doporučující připomínka: 
Přechodná ustanovení - spojení „po dni" je třeba na všech místech 
nahradit slovy „ode dne". 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

30 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 2 (§ 2) 

Doporučujeme do § 2 doplnit legální definici pojmu „nosič utajované 
informace“, který je v zákoně opakovaně používán, ale není nikde 
definován. Definování tohoto pojmu může být  
v rámci aplikace jednotlivých ustanovení zákona v praxi stěžejní, např. 
v souvislosti s ustanoveními upravujícími přepravu utajovaného 
dokumentu (§ 21 odst. 7), způsob vyznačování náležitostí na 
utajovaném dokumentu [§ 23 odst. 2 písm. a)] nebo manipulaci  
s utajovaným dokumentem [§ 23 odst. 1 písm. d)].  

Dále doporučujeme v rámci změny § 2 novelizovat poznámku pod 
čarou č. 1, jež obsahuje odkaz na již neúčinný zákon č. 238/2000 Sb. 
Doporučujeme proto slova „§ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb., o 
Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 
zákonů“ nahradit slovy „§ 7 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb., o 
Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 
zákonů“. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
VE ZBYTKU VYSVĚTLENO 
Pojem nosič informace se běžně používá i v jiných 
právních předpisech (například v trestním řádu nebo 
v archivním zákoně), přičemž nikde není jeho legální 
definice zavedena. Předmětný termín „nosič utajované 
informace“ je používán v obecném slova smyslu tak, jako 
je používán i v jiných právních předpisech např. zákon o 
archivnictví (např. § 46 odst. 1 písm. h), tudíž 
nepovažujeme za nezbytné upravovat jeho legální definici 
pro účely zákona. 
 
Poznámka pod čarou byla revidována ve smyslu 
připomínky. 

31 MS Doporučující připomínka: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
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K čl. I bodu 7 [§ 2 písm. l)] 

Z odůvodnění návrhu zákona není zřejmé, zda navržená definice 
podnikatele postihuje veškeré případy, v jejichž případě by podle 
záměru předkladatele měl být umožněn za splnění dále stanovených 
podmínek přístup k utajovaným informacím. V této souvislosti přitom 
uvádíme, že navrženou definici lze považovat za nekonsistentní, a to 
jednak ve vztahu k občanskému zákoníku, jednak ve vztahu 
k jednotlivým subjektům, jež mohou být považovány za podnikatele 
podle návrhu zákona. Podle § 421 odst. 1 občanského zákoníku se 
za podnikatele považuje každá osoba zapsaná do obchodního 
rejstříku. Podle navržené definice je však zápis do obchodního 
rejstříku určující pouze v případě obchodní korporace. V případě 
fyzických osob má být rozhodná existence veřejnoprávního oprávnění 
k podnikání, a v případě právnických osob, jež nejsou obchodními 
korporacemi, pak pouze posouzení hlavní činnosti této osoby. V této 
souvislosti upozorňujeme, že rovněž obchodní korporace může být 
založena výhradně za účelem správy vlastního majetku, a tudíž, ač 
bude formálně spadat z titulu zápisu do obchodního rejstříku pod 
navrženou definici podnikatele, nepůjde z materiálního hlediska o 
podnikatele. Oproti tomu může v případě právnických osob, jež nejsou 
obchodními korporacemi, jejich vedlejší činnost spočívat v podnikání. 
Doporučujeme proto upravit navrženou definici tak, aby postihovala 
veškeré případy, v nichž právnická či fyzická osoba z materiálního 
hlediska vystupuje jako podnikatel.    

l) podnikatelem občan České republiky nebo fyzická 
osoba s trvalým pobytem na území České republiky 
podnikající na základě živnostenského nebo jiného 
oprávnění, obchodní korporace zapsaná do obchodního 
rejstříku se sídlem v České republice založená za účelem 
podnikání, nebo právnická osoba se sídlem v České 
republice, účelem jejíhož založení a hlavní činností je 
podnikání. 

32 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 17 (§ 11a) 

Jsme si vědomi nutnosti zavedení institutu „de-poučení“ v souladu s 
bezpečnostními politikami NATO, nicméně závěr navrhovaného 
ustanovení „, a neumožnit k nim přístup neoprávněné osobě“ se jeví 
jako nadbytečný, neboť osoba, uvedená v § 11a zákona by již neměla 
mít přístup k utajovaným informacím, tudíž by ani neměla mít 
možnost umožnit k nim přístup neoprávněné osobě. Doporučujeme 

VYSVĚTLENO 
Předmětná formulace je užita obdobně jako v § 65 odst. 2 
zákona „Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované 
informaci, je povinen zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí 
k ní umožnit přístup neoprávněné osobě.“. Stejně jako 
v citovaném ustanovení je i zde obratem „umožnit 
přístup neoprávněné osobě“ myšleno zprostředkování 
utajované informace i jiným způsobem než její fyzické 
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proto uvedenou část z návrhu ustanovení bez náhrady vypustit.  zpřístupnění prostřednictvím utajovaného dokumentu, 
tedy i ústním zpřístupněním. 

33 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 21 (§ 12a)  

Návrh zákona přičítá odklonu v rámci trestního řízení stejné účinky 
jako pravomocnému odsouzení za trestný čin, přičemž stanoví, že 
v případě rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního 
stíhání v trestním řízení o úmyslném trestném činu je podmínka 
bezúhonnosti splněna, pokud od právní moci takového rozhodnutí 
uplynula doba 2 let. Upozorňujeme, že uvedená podmínka fakticky 
stanovuje delší dobu, po kterou se na osobu nepohlíží jako na 
bezúhonnou, než je tomu v případě některých pravomocných 
odsouzení, kdy k zahlazení dochází po jednom roce od výkonu trestu, 
tedy např. i po jednom roce od zaplacení peněžitého trestu. 
Doporučujeme proto do důvodové zprávy dopracovat odůvodnění 
navržené doby.   

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
S ohledem na jiné obdobné právní úpravy byla doba 
prodloužena z 2 na 5 let. 
 

34 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 29 (§ 15 odst. 1) 

Podle předloženého návrhu by mělo být možné umožnit přístup 
k utajované informaci podnikateli v případě, kdy ji „nezbytně 
potřebuje k výkonu své činnosti“. V případě právnické osoby, která 
nesplňuje definici podnikatele podle návrhu zákona, by tak však bylo 
možné pouze v případě, kdy přístup k utajované informaci potřebuje 
„k výkonu své hlavní činnosti“. Z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu 
mají být podmínky pro přístup právnických osob, jež nejsou 
podnikateli, přísnější. Právnické osoby, jež nejsou obchodními 
korporacemi, mohou mít podnikání jako svou vedlejší činnost, 
s ohledem na definici obsaženou v § 2 písm. l) návrhu zákona však 
nebudou spadat pod definici podnikatele podle tohoto zákona, ani jim 
přístup k utajovaným informacím nebude umožněn s ohledem na 
navržené znění § 15 odst. 1. Naopak obchodní korporace bude mít 
přístup k utajovaným informacím umožněn bez ohledu na to, zda ve 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Viz vypořádání k připomínce č. 31. 
 
Hlavní činností (důvodem existence) podnikatele je 
soustavné provozování výdělečné činnosti za účelem 
zisku. Oproti tomu existuje celá řada právnických osob, 
které mohou být založeny za účelem naplnění různých 
cílů. Spojení podnikatelské činnosti, jako hlavní činnosti 
takovéto „komerční právnické osoby“ s přístupem 
k utajovaným informacím, je proto v souladu 
s definováním podnikatele. Podnikání je proto hlavním 
rozlišovacím znakem subjektu v zákoně označovaného 
jako podnikatel. 
 
Ostatní právnické osoby, které nespadají pod definici 
podnikatele, avšak k výkonu své hlavní činnosti, tedy 
k naplňování účelu, pro který jsou založeny, ustaveny, 
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skutečnosti podniká, tedy i v případě, kdy ani předmětem hlavní, ani 
předmětem vedlejší činnosti nebude podnikání. Uvedený rozdíl lze 
považovat za neopodstatněný. Doporučujeme proto z návrhu § 15 
odst. 1 písm. b) bez náhrady vypustit slovo „hlavní“.  

zřízeny, potřebují přístup k utajovaným informacím, jsou 
nově obsaženy v § 60a zákona.  
Jak již bylo uvedeno k připomínce č. 31, jedním 
z rozlišovacích znaků a též jednou ze zpřísňujících 
podmínek pro přístup k utajovaným informacím je právě 
hlavní činnost právnické osoby, tedy účel, pro který je 
daná osoba zřízena.  
Na základě úpravy definice podnikatele tak byla 
odstraněna namítaná disproporce přístupu k obchodním 
korporacím a ostatním právnickým osobám.   
Nad rámec shora uvedeného NBÚ nesporně disponuje 
dlouhou praxí, ze které je zjišťováno, že přístup 
k utajovaným informacím, v době minulé i současné, ke 
své každodenní činnosti potřebují orgány státu, státní 
instituce, v omezené míře pak právnické osoby, včetně 
podnikatelských subjektů. Podnikatelské subjekty pak, ze 
své podstaty, téměř výhradně pro a při realizaci 
požadavků (zakázek) státu.  

35 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 29 (§ 15 odst. 3) 

Navržené znění uvedeného ustanovení považujeme za zavádějící. 
Podmínku, podle níž lze osobě umožnit přístup k utajované informaci 
pokud „zajišťuje ochranu utajovaných informací“ lze interpretovat 
rovněž tak, že podmínkou je, aby hlavní činnost právnické osoby 
spočívala v zajišťování ochrany utajovaných informací. Doporučujeme 
proto přeformulovat uvedenou textaci tak, aby z ní bylo patrné, že 
podmínkou pro umožnění přístupu k utajované informaci je obdobně 
jako v případě návrhu § 15 odst. 2 písm. a) skutečnost, že právnická 
osoba doloží svou způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných 
informací splněním dalších podmínek podle zákona o ochraně 
utajovaných informací v rozsahu obdobném jako u orgánů státu.  

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Orgány státu svou způsobilost k ochraně utajovaných 
informací žádným způsobem nedokládají. Jeví se jako 
neúčelné, nesystematické a nadbytečné, aby se právnické 
osobě, která není podle návrhu zákona podnikatelem a 
nezbytně potřebuje přístup k utajované informaci 
k výkonu své hlavní činnosti, a která je musí respektovat 
znění zákona stejně jako orgány státu, byla povinna svou 
způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací 
dokládat, lhostejno v jaké formě. Jednalo by se o 
zbytečnou administrativní zátěž. Ve smyslu připomínky 
byl nově formulován § 60a odst. 2. 
 
(2) Právnická osoba podle odstavce 1 zajišťuje ochranu 
utajovaných informací a plní povinnosti podle tohoto 
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zákona obdobně jako orgán státu. 
36 MS Doporučující připomínka: 

K čl. I bodu 31 [§ 15a odst. 5 písm. c)] 

Navrhuje se do shora uvedeného ustanovení doplnit, že platnost 
prohlášení podnikatele zaniká dnem doručení osvědčení podnikatele 
„pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci“.  
Podle § 54 odst. 3 zákona o utajovaných informacích osvědčení 
obsahuje, mimo jiné, formu přístupu podle § 20 téhož zákona. Podle 
nově navrhovaného § 20 odst. 2 má platit, že ve formě přístupu podle 
§ 20 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně utajovaných informací je 
zahrnuta forma přístupu podle písmene b) téhož ustanovení. Není 
zřejmé, jaké aplikační důsledky má uvedené ustanovení pro § 15a 
odst. 5 písm. c) návrhu ustanovení, když není jasné, zda v případě 
doručení osvědčení podnikatele pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 
písm. a) má zaniknout platnost ohlášení podnikatele pro formu podle 
§ 20 odst. 1 písm. b), když druhá z forem je v prvé podle § 20 odst. 2 
obsažena. Doporučujeme uvedené ujasnit v důvodové zprávě. 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
c) dnem doručení osvědčení podnikatele pro formu 
přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) nebo pro stejnou 
formu přístupu podnikatele k utajované informaci,  
 
Vyšší stupeň utajení s plnou formou přístupu logicky 
pokrývá i prohlášení s užší formou a opačně, prohlášení 
k přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona nemůže 
vyšší stupeň „doplnit“. 
 
Pokud podnikatel učinil prohlášení podnikatele pro formu 
přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) návrhu zákona a bude 
mu doručeno osvědčení podnikatele na formu přístupu 
podle § 20 odst. 1 písm. b) návrhu zákona, zůstává 
prohlášení i nadále v platnosti. 

37 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodům 39 a 42 [§ 18 odst. 2 písm. a) a b) a odstavec 3 písm. c)] 

Z navrženého znění předmětných ustanovení není zřejmé, zda má být 
za bezpečnostní riziko považována pouze činnost statutárního orgánu, 
jeho člena, člena kontrolního orgánu, prokuristy nebo fyzické osoby 
s rozhodujícím vlivem na řízení, jež je přičitatelná podnikateli, tedy 
činnost, jíž se fyzická osob dopustila při výkonu funkce statutárního 
orgánu, atd., či zda lze za bezpečnostní riziko považovat rovněž 
činnost, jíž se osoba dopustila i mimo rámec působení ve shora 
uvedených postaveních. Doporučujeme proto upřesnit textaci 
předmětných ustanovení.  

VYSVĚTLENO 
Uvedené ustanovení postihuje jak jednání, kterého se 
osoba dopustila lhostejno kdy a v jakém postavení, tedy 
jak jeho osobní jednání, tak i jednání, kterého se 
dopouštěla/dopouští v definovaných pozicích u 
podnikatele. Ověřeno praxí včetně soudních rozhodnutí. 
 

38 MS Zásadní připomínka: 
K čl. I bodům 39, 43, 47 a 48 [§ 18 odst. 2 písm. a) a b) a odstavec 3 
písm. e) a m) a odstavec 4] 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
1. Definovat též pojem „rozhodující vliv na řízení“ se nám 
nejeví jako účelné proto s ohledem na uplatněnou 
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Shora vypočtená ustanovení používají pojem „rozhodující vliv na řízení 
podnikatele“. Konstatujeme, že návrh § 18 odst. 4 obsahuje toliko 
legální definici pojmu „rozhodující vliv“, nikoliv však pojmu „řízení“. 
Upozorňujeme přitom, že z návrhu není zřejmé, zda a případně 
v jakých aspektech se vymezení „osoby s rozhodujícím vlivem“ 
odlišuje od vymezení ovládající osoby podle § 74 zákona o obchodních 
korporacích. Vymezení ovládající osoby je přitom postaveno již na 
pouhé možnosti přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv (ať již 
fakticky, nebo právně). Z navrženého vymezení osoby s rozhodujícím 
vlivem však není zřejmé, zda postačí pouhá možnost vliv uplatňovat, 
anebo se vyžaduje, aby byl již vliv daným způsobem aktivně uplatněn. 
Zákon o obchodních korporacích rovněž používá širší spojení „vliv v 
obchodní korporaci“, nikoli dílčí „vliv na řízení“. Požadujeme proto 
zhodnotit důvodnost zavedení odchylné konstrukce od zákona o 
obchodních korporacích a v návaznosti na toto zhodnocení případně 
vypustit či upravit definici rozhodujícího vlivu.  

připomínku navrhujeme v předmětných ustanoveních 
tento pojem nahradit již definovaným pojmem 
„rozhodující vliv“. 
 
2. Pojem „rozhodující vliv“ byl v zákoně definován již 
v době nabytí účinnosti soukromoprávních předpisů (NOZ 
a ZOK) a přes tento fakt nedošlo k vypuštění uvedeného 
ustanovení ze zákona o ochraně UI. 
Za daného stavu se přesto domníváme, že vlastní úprava 
v § 18 odst. 4 zákona reflektuje nejen vliv právní, ale i vliv 
faktický. Postihuje tedy fakt, že vliv na podnikatele 
nemusí být uplatňován právě na základě práva, ale i 
pramenit ve faktu, že osoba, která stojí mimo strukturu 
podnikatele a není s ním spojena žádným z legálních 
titulů, který by ji umožňoval uplatňovat vliv. Za takového 
stavu svým působením (vlivem) na podnikatele, i 
zprostředkovaným, ovlivňuje chování podnikatele (chod, 
vnitřní poměry, jednání uvnitř i naven, přijímání 
rozhodnutí, vlastní chování atd.), kdy např. vyvíjí nátlak 
na osoby u podnikatele, které jsou obdařeny vlivem 
v prostředí podnikatele, a tyto pak záměry (vliv) osoby 
mimo strukturu podnikatele vykonají (naplní) a 
podnikatel pak naplňuje zájmy takovéto osoby.  
 Máme za to, že stav, jak je popsán v navrhovaném znění, 
je nejen vhodný, ale i dostačující. Spojení rozhodujícího 
vlivu se zákonem definovanými limity působí ve prospěch 
předvídatelnosti. Ministerstvem spravedlnosti nabízené 
spojení „rozhodujícího vlivu“ stejným pravidlem, jako je 
definováno u „vlivu“ (ovlivnit přímo či nepřímo jednání 
podnikatele), by přineslo v praxi potíže, neboť přímým 
dopadem akceptace připomínky by bylo nepředvídatelné 
rozšíření okruhu osob a jednotlivá ustanovení (§ 18 odst. 
2 písm. a) a § 18 odst. 3 písm. f), m) a n) zákona) by se 
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takto stala bezbřehými.  
K poslední části námitky, že není zřejmé, zda postačí 
pouhá možnost vliv uplatňovat nebo zda je nezbytné, aby 
vliv již aktivně uplatněn uvádíme, že definice 
„rozhodujícího vlivu“ v plné míře naplňuje výklad 
zahrnující právě i pouhou možnost (eventualitu) vliv 
uplatňovat, bez ohledu na to, zda již byl uplatněn.  

39 MS Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 39 [§ 18 odst. 2 písm. c)] 

Navržené ustanovení považujeme v jeho stávající podobě za 
nevhodné. Ze samotné skutečnosti, že práva společníka podnikatele, a 
to i prostřednictvím jiných právnických osob, vykonává svěřenský fond 
(správně by mělo být „svěřenský správce“) bezpečnostní riziko samo o 
sobě vyplývat nemůže. Může však nepochybně vyplynout ze 
skutečnosti, že svěřenský správce může být v postavení osoby, která 
může vykonávat rozhodující vliv v obchodní korporaci a zároveň tento 
svěřenský správce (resp. osoba v tomto postavení) vyvíjí činnost proti 
zájmu České republiky.  

Požadujeme proto přeformulovat návrh ustanovení ve smyslu 
předestřené argumentace.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Návrh byl upraven rovněž na základě připomínky BIS. 
§ 18 odst. 2 
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 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 anebo takovou činnost podporovala, 
 

40 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 67 (§ 22 odst. 3)  

K průvodním dokumentům jsou připojovány utajované přílohy, které 
mohou obsahovat utajované informace, které mohou být svým 
původcem označeny omezením doby, po kterou budou utajovány. 
Doba utajování takových příloh může být různá. V případě,  
že všechny přílohy průvodního dokumentu jsou označeny dobou, po 
kterou mají být utajovány a tyto doby jsou u jednotlivých příloh různé, 
muselo by být u průvodního dokumentu pod vyznačením stupně 
utajení uvedeno "UTAJOVAT DO …" a doba, odpovídající nejdelší době 

VYSVĚTLENO 
Současná úprava nezamezuje vyznačování doby utajení i 
na příloze utajovaného dokumentu. Není potřeba to 
exaktně uvádět. 
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stanovené pro utajování některé z příloh k dokumentu připojených. U 
průvodního dokumentu by tedy došlo ke zrušení stupně utajení, 
stejně jako u jednotlivých příloh, uplynutím vyznačené doby. Dále by 
ke zrušení stupně utajení průvodního dokumentu mohlo dojít po 
odpojení všech utajovaných příloh. Doporučujeme proto doplnit 
navrženou textaci § 22 odst. 3 zákona tak, aby se ustanovení 
vztahovalo i na přílohy utajovaného dokumentu. Ustanovení může být 
znít kupříkladu následovně:  

„(3) Vyžaduje-li to charakter utajované informace nebo utajovaného 
dokumentu, musí původce vyznačit na utajované informaci 
utajovaném dokumentu nebo na jeho příloze dobu, po kterou bude 
informace utajována, utajovaný dokument nebo jeho příloha 
utajována; stupeň utajení zaniká uplynutím vyznačené doby.“ 

41 MS Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 69 (§ 22 odst. 9) 

Z návrhu ani z příslušné části důvodové zprávy není patrné, co se myslí 
„řízením, v němž je nakládáno s utajovaným dokumentem“. Není 
zřejmé, zda tak bude moci žádost podat pouze orgán státu, který je 
správním orgánem, jenž vede správní řízení (v této souvislosti 
upozorňujeme, že správním orgánem může být i jiný orgán, než orgán 
státu), či zda rovněž soud v případě soudního řízení, či zda se řízením 
rozumí jakékoliv nakládání s utajovaným dokumentem u jiného 
orgánu státu, než je původce utajované informace, resp. dokumentu. 
Požadujeme proto v rámci návrh ustanovení explicitně stanovit, na 
jaké typy řízení se možnost podat žádost o změnu stupně utajení 
dokumentu vztahuje. 

VYSVĚTLENO 
Jedná se o soudní řízení, správní řízení a další řízení, 
pokud jsou vedeny před orgánem státu. 
 

42 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 109 [§ 57 odst. 9 písm. a)] 

Podle návrhu by mělo k platnosti osvědčení pro cizí moc dojít, mimo 
jiné, v případě, kdy fyzická osoba nebo podnikatel požádali ve lhůtě 15 
dnů o vydání nového osvědčení podle § 56 odst. 4 návrhu zákona o 

VYSVĚTLENO 
Podle § 57 odst. 9 písm. a) návrhu zákona nedojde 
k zániku platnosti osvědčení pro cizí moc, pokud došlo 
k postupu u národního osvědčení podle § 56 odst. 4 
zákona. Přístup k utajované informaci cizí moci tak není 
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ochraně utajovaných informací. Z návrhu není zřejmé, zda by 
v případě žádosti o vydání nového osvědčení mělo obdobně jako 
v případě § 56 odst. 4 platit, že zánikem platnosti původního 
osvědčení není přístup fyzické osoby nebo podnikatele  
k utajované informaci není dotčen. Doporučujeme tuto otázku 
v návrhu vyjasnit.  

dotčen. 

43 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 111 [§ 57 odst. 10 písm. b) a c)] 

Upozorňujeme, že je ve shora uvedených ustanoveních dvakrát 
upravena povinnost odevzdat osvědčení z důvodu zániku podle § 56 
odst. 1 písm. f).  S ohledem na tuto skutečnost lze písmeno c) návrhu 
příslušného ustanovení považovat za nadbytečné. Doporučujeme jej 
proto z návrhu bez náhrady vypustit. 

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o duplicitu, neboť podle písmene b) je držitel 
osvědčení pro cizí moc povinen je odevzdat, pokud 
zanikla platnost jeho osvědčení národního podle § 56 
odst. 1 písm. f) zákona. Podle písmene c) je pak povinen 
odevzdat osvědčení pro cizí moc, pokud zanikla platnost 
takového osvědčení z důvodu podle § 56 odst. 1 písm. f) 
zákona. 

44 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 204 [§ 94 odst. 2 písm. f)] 

Za stávající právní úpravy má v případě potvrzení samotné žádosti 
fyzické osoby odpovědná osoba, resp. další pověřená osoba, obvykle 
bezpečnostní ředitel, přehled o zpracování žádosti fyzické osoby a o 
skutečnostech uváděných v této žádosti, které tímto před potvrzením 
zkontroluje. Zároveň mají osoby potvrzující žádost fyzické osoby 
informaci o přibližné době podávání žádosti fyzické osoby na NBÚ, 
neboť žádost je zpravidla potvrzována před jejím podáním. 

V navržené změně předmětného ustanovení není stanoveno, kdy 
odpovědná osoba nebo ten, kdo bude fyzické osobě utajované 
informace poskytovat, bude zdůvodnění nutnosti přístupu jako 
přílohu žádosti fyzické osobě potvrzovat. V extrémním případě by tak 
do budoucna mohlo dojít k tomu, že zdůvodnění nutnosti přístupu 
bude pověřenými osobami potvrzeno, a fyzická osoba bude s podáním 
žádosti otálet a fakticky ji může podat v okamžiku, kdy již zdůvodnění 
nutnosti přístupu k utajované informace bude nepravdivé, resp. 
fakticky neplatné (např. fyzická osoba ukončení služební, pracovní 

VYSVĚTLENO 
Uvedená hypotetická situace může nastat bez ohledu na 
to, zda je žádost i potvrzení důvodnosti žádosti podáváno 
separátně, či na jedné listině, neboť tu může žadatel 
rovněž bezdůvodně „zadržovat“, resp. otálet s jejím 
podáním. Bezpečnostním řízením disponuje pouze a 
jedině žadatel o vydání osvědčení. Jelikož je zdůvodnění 
nutnosti přístupu k utajované informaci podle zákona 
součástí žádosti o vydání osvědčení, je jeho nepředložení 
nedostatkem žádosti, se všemi důsledky, které zákon 
předvídá (§ 102 odst. 1, § 113 odst. 1 písm. c) zákona). 
Vždy však platí, že důvod pro nutnost přístupu fyzické 
osoby k utajované informaci, uvedený v žádosti, musí 
trvat po celou dobu řízení (§ 94 odst. 8 zákona). 
Povinností NBÚ pak je tuto skutečnost v průběhu řízení 
průběžně ověřovat. 
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nebo obdobný poměr).  

Při respektování odůvodnění uvedeného ve zvláštní části důvodové 
zprávy (faktické umožnění podání žádosti prostřednictvím IS DS) a při 
zachování zdůvodnění jako přílohy žádosti fyzické osoby 
doporučujeme doplnit do ustanovení § 94 odst. 2 písm. f) zákona 
dobu, po kterou je zdůvodnění potvrzené odpovědnou osobou platné.  

45 MS Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 215 [§ 95 odst. 1 písm. s)] 

Podle uvedeného ustanovení by měl dotazník přikládaný k žádosti o 
vydání osvědčení fyzické osoby nově obsahovat rovněž informace o 
„zdravotní a jiné odborné péči související se zdravotním stavem fyzické 
osoby“. Takto široce pojaté vymezení údajů o zdravotním stavu 
považujeme za nepřiměřené. Jak z návrhu zákona plyne, v rámci řízení 
by mělo být posuzováno, zda fyzická osoba netrpí takovou poruchou 
zdraví, která může mít negativní vliv na její schopnost utajovat 
informace [viz § 14 odst. 3 písm. f) návrhu zákona]. Poskytnutí 
informací o veškeré zdravotní péči, tedy i té, jež zjevně s danou 
schopností nesouvisí, lze proto považovat za nadbytečné. Požadujeme 
proto uvedené ustanovení upravit tak, aby dotazník obsahoval toliko 
údaje o zdravotní a jiné odborné péči, jež souvisí se schopností 
žadatele uchovávat utajované informace.   

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
s) zdravotní a jiná odborná péče související se 
zdravotním stavem fyzické osoby, která může mít 
negativní vliv na její schopnost utajovat informace. 
 

46 MS Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 221 [§ 97 písm. b)] 

Navržené znění předmětného ustanovení používá pojem „koncový 
vlastník“. Uvedený pojem má zřejmě shodný význam, jako pojem 
„skutečný majitel“ podle § 4 odst. 4 zákona  
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, resp. podle vládního návrhu 
zákona o evidenci skutečných majitelů. V zájmu zachování jednoty 
právního řádu pro předejití případným aplikačním obtížím proto 
požadujeme slova „koncového vlastníka“ nahradit slovy „skutečného 

VYSVĚTLENO 
Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů nenabyl 
doposud účinnosti.  
Připomínka byla zpracovatelem změněna na doporučující, 
obsahově může jít o jinou osobu, než na kterou cílí 
citované ustanovení. 
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majitele“. 

47 MS Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 245 (§ 105 odst. 3) 

Upozorňujeme, že vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a 
soudních předkladatelích zavádí namísto „seznamu tlumočníků“ 
seznam „tlumočníků a překladatelů“. Doporučujeme uvedenou 
terminologickou změnu reflektovat v návrhu předmětného 
ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

48 MS Doporučující připomínka: 
K části A bodu 3 důvodové zprávy  

Důvodová zpráva k předloženému návrhu zákona sice obsahuje 
zdůvodnění potřebnosti navržených změn, nicméně postrádá 
odůvodnění, z jakého důvodu bylo přistoupeno ke změně stávajícího 
zákona o ochraně utajovaných skutečností, a nikoliv k předložení 
návrhu kompletního nového zákona. S ohledem na skutečnost, že 
předložený návrh obsahuje více jak tři sta novelizačních bodů, přičemž 
návrhem by mělo dojít k některým koncepčním změnám (zejm. nové 
pojetí utajované informace a utajovaného dokumentu), lze považovat 
za vhodné, aby byla příslušná část důvodové zprávy dopracována o 
zhodnocení vhodnosti další novelizace stávajícího zákona o ochraně 
utajovaných informací oproti zpracování návrhu nového zákona. 
Doporučujeme proto v tomto ohledu důvodovou zprávu dopracovat.          

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

49 MS Doporučující připomínka: 
K části A bodu 8 důvodové zprávy  

Provedené zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů konstatuje, že návrh zákona 
nepřináší žádné změny, které by měly dopad ve vztahu k ochraně 
soukromí nebo k ochraně osobních údajů, a to s přihlédnutím 
k povaze a záměrům předkládané právní úpravy a navrhované řešení 
tak nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Důvodová zpráva bude doplněna. Na zpracování osobních 
údajů při provádění bezpečnostního řízení se obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů podle svého čl. 2 odst. 
2 písm. a) nevztahuje. NBÚ se při zpracování osobních 
údajů v tomto případě řídí hlavou IV zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.  
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S těmito závěry se nelze ztotožnit. V řízení podle předmětného zákona 
je přezkoumávána řada skutečností, které mají charakter osobních 
údajů, některé z nich spadají dokonce i do kategorie zvláštních údajů, 
jako je zdravotní stav (navrhované znění § 14 odst. 3 písm. b) – 
„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.“). Právní 
úprava počítá i se zpracování osobních údajů subjektů odlišných od 
žadatele (např. osoby, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu 
České republiky). Přestože je nesporné, že režim dle uvedené právní 
úpravy počítá s intenzivním zpracováváním osobních údajů různých 
kategorií, nebylo zhodnocení dopadu provedeno. S ohledem na tuto 
skutečnost doporučujeme dopracovat příslušnou část důvodové 
zprávy o nezbytné zhodnocení dopadů právní úpravy na ochranu 
soukromí a osobních údajů, včetně určení právního základu pro 
zpracování zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 GDPR včetně 
rozsudků v trestních věcech podle čl. 10 GDPR a poskytnutí vhodných 
záruk pro práva a svobody subjektů osobních údajů.  

50 MS Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu zákona – přístup k utajovaným informacím 
v rámci trestního řízení  

V návrhu novelizace zákona o ochraně utajovaných informacích 
požadujeme řešit i problematiku přístupu k informacím s vyšším 
stupněm utajením, než na které je vydáno platné osvědčení, v rámci 
trestního řízení. Tj. požadujeme za nezbytné, aby při splnění 
zákonných podmínek byl umožněn přístup konkrétně vymezených 
osob v rámci konkrétního trestního řízení k utajované informaci se 
stupněm utajení až o dva stupně vyšším, než na který je vydáno platné 
osvědčení této osoby. Současná právní úprava obsažená v § 59 a 60 
zákona o ochraně utajovaných informací tento postup neumožňuje, 
ačkoli se to v případě bezprostředně hrozícího bezpečnostního rizika 
jeví jako nanejvýše vhodné.   

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
V souvislosti s uplatněnou připomínkou budou do § 58a 
doplněni též státní zástupci. 
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V rámci konkrétního trestního řízení, a to zejména jde-li o trestné činy 
proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci podle IX. 
hlavy zvláštní části trestního zákoníku, ale i v dalších situacích 
vyžadujících mimořádné postupy, se však může objevit potřeba a vést 
informace v utajovaném režimu. Potřebný počet osob s bezpečnostní 
prověrkou však nemůže být v konkrétním případě beze zbytku 
předvídán, přičemž zejména rozsah prověření těchto osob pro nejvyšší 
stupně utajení bude vždy poměrně nízký. To může ve výjimečných 
případech, kdy věc nesnese odkladu a kdy se pracuje ve velké časové 
tísni, způsobovat nemalé obtíže pro úspěšné předcházení 
bezprostředně hrozících či probíhajících trestných činů či pro úspěšné 
vyšetření trestných činů již dokonaných. Za všechny případy lze 
jmenovat zpracování informací v trestním řízení v případě reakce na 
teroristický útok. 

Navrhujeme proto zakotvení nového § 59a tohoto znění: 

§ 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 
orgánux), státnímu zástupci jako orgánu činnému v trestním 
řízeníy)nebo státnímu zástupci plnícímu v trestním řízení úkoly podle 
zvláštního právního předpisuz), 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. 
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(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. 

(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 výtisku 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. 

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

x) § 12 odst. 2 trestního řádu. 
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y) § 12 odst. 1 trestního řádu. 

z) § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve 
znění pozdějších předpisů. 

51 MS Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu zákona – k § 45 zákona o ochraně utajovaných 
informací  

Doporučujeme v ustanovení § 48 odst. 5, popřípadě 6 zákona o 
ochraně utajovaných informací  upravit lhůtu pro rozhodnutí o 
„opakované“ certifikaci již provozovaného a certifikovaného 
informačního systému, v případě, že žadatel podá žádost o 
opakovanou certifikaci informačního systému ve stanovené lhůtě tak, 
aby Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále 
jen „NUKIB“) byl povinen rozhodnout o certifikaci ve lhůtě do uplynutí 
platnosti původního certifikátu informačního systému. 

V ustanovení § 48 odst. 5 zákona je stanoveno, že má-li být informační 
systém používán  
i bezprostředně po uplynutí platnosti jeho certifikátu, musí žadatel 
požádat NUKIB o certifikaci informačního systému s tím, že tato 
opakovaná žádost musí být NUKIB doručena nejméně 6 měsíců před 
uplynutím doby platnosti původního certifikátu. V ustanovení § 48 
odst. 6 zákona je pak stanovena lhůta, ve které je NUKIB povinen 
rozhodnout o certifikaci informačního systému s tím, že tato lhůta je 
standardně 1 rok, ve zvlášť složitých případech pak 2 roky s tím, že 
ředitel NUKIB ji může navíc prodloužit o dalších 6 měsíců.  

Ani v jednom z citovaných ustanovení není stanovena žádná zvláštní 
lhůta pro „opakovanou certifikaci“ a tento pojem zde není ani uveden, 
vždy se hovoří pouze o „certifikaci“. Žádná lhůta pro provedení 
opakované certifikace není stanovena ani v ustanovení § 26 vyhlášky  
č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 
a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými 
informacemi a o certifikaci stínících komor. V tomto ustanovení jsou 

VYSVĚTLENO 
NÚKIB zpravidla rozhoduje ve lhůtě uvedené v § 48 odst. 
5 zákona u těchto opakovaných žádostí, ale v případě 
dříve neodsouhlasených rozsáhlých změn IS může být 
tato lhůta pro NÚKIB zbytečně limitující. 
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pouze upravena specifika opakované certifikace oproti certifikaci 
nové. 

Z uvedených ustanovení vyplývá, že v některých případech může 
certifikační řízení v případě podání opakované žádosti 6 měsíců před 
uplynutím platnosti původního certifikátu probíhat až 2 roky po 
uplynutí platnosti původního certifikátu. 

Dle doslovného výkladu ustanovení § 48 odst. 5 zákona by se dalo 
dovodit to, že informační systém by bylo možno, v případě doručení 
opakované žádosti NUKIB ve stanovené lhůtě, využívat i po uplynutí 
platnosti původního certifikátu informačního systému. Tento výklad 
však nekoresponduje s ustanovením § 34 zákona, ve kterém je v odst. 
2 stanoveno, že „informační systém musí být certifikován NUKIB a 
písemně schválen do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou 
osobou“ a v odst. 4 stanoví, že „nakládat s utajovanou informací lze 
pouze v informačním systému splňujícím podmínky podle odst. 2 nebo 
odstavce 3 (ten se dotýká pouze informačního systému podnikatele)“, 
tedy s utajovanou informací lze nakládat pouze v certifikovaném 
informačním systému, který je písemně do provozu schválen 
odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou. Nikde v tomto 
ustanovení se nehovoří o tom, že s utajovanou informací by bylo 
možné nakládat v informačním systému, platnost jehož certifikátu 
uplynula, za podmínky, že byla ve stanovené lhůtě doručena na NUKIB 
opakovaná žádost o certifikaci. 

Pokud by tedy od uplynutí platnosti původního certifikátu do 
rozhodnutí o „opakované“ certifikaci informačního systému nebylo 
možné v tomto systému nakládat s utajovanou informací, pozbývá 
používání informačního systému v tomto mezidobí významu. 
Vzhledem k tomu doporučujeme tuto otázku v rámci novely zákona 
upřesnit a vyjasnit. 

52 MD Zásadní připomínka: 

Obecná připomínka – k redefinici pojmu „utajovaná informace“ 

VYSVĚTLENO 
Navrhovanou úpravou naopak dochází ke zvýšení ochrany 
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Zásadně nesouhlasíme s novým pojetím pojmu utajovaná informace, 
které upouští od fyzického záznamu, jakožto jednoho z dosavadních 
pojmových znaků utajované informace, avšak zároveň ponechává 
povinnost jejího označení stupněm utajení. Návrh vůbec neřeší, jakým 
způsobem bude prokazováno označení utajované informace při jejím 
ústním, obrazovém nebo zvukovém zpřístupnění, zejména při jejím 
předávání dalším osobám osobou odlišnou od původce utajované 
informace. Problematiku označování utajovaných informací při 
ústním, obrazovém nebo zvukovém zpřístupnění a jeho prokazování je 
třeba důsledně dopracovat, neboť navržené řešení je kusé a jako 
takové narušuje celý systém evidence utajovaných informací. 
V opačném případě požadujeme ponechat platný stav označování 
utajovaných informací, jakožto informací zaznamenaných na 
jakémkoliv nosiči, který dle našich zkušeností nečiní v zažité aplikační 
praxi potíže. 

Dostatečně provázáno se stávající úpravou není dle našeho názoru ani 
zavedení nového zákonného pojmu „utajovaný dokument“. 
Postrádáme důslednější určení rozdílů mezi utajovanou informací a 
utajovaným dokumentem a zejména precizaci zákonných postupů při 
zacházení s nimi. Jako příklad uvádíme stávající úpravu § 77 odst. 2 a 
3, která zůstává předloženým návrhem nezměněna, a nadále hovoří 
o poskytování utajovaných informací, přestože by se patrně mělo 
jednat o poskytování utajovaných dokumentů, tedy fyzických záznamů 
utajovaných informací. Pokud je skutečně záměrem předkladatele 
ponechat v § 77 odst. 2 a 3 širší úpravu poskytování utajovaných 
informací (např. záměrně nikde nezaznamenané ústní informace 
poskytnuté v rámci spolupráce zpravodajských služeb), bylo by 
vhodné v uvedeném smyslu doplnit důvodovou zprávu. Stávající 
navržené znění § 77 stěžuje orientaci v nových pojmech a zacházení 
s nimi. 

Obdobně § 78 řeší poskytování utajovaných dokumentů (nikoliv 
utajovaných informací) v rámci Evropské unie, ale opomíjí 

utajovaných informací, neboť oproti stávající právní 
úpravě je stanoven explicitní požadavek na označení 
utajované informace stupněm utajení v případě jejího 
ústního zpřístupnění. 
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Severoatlantickou alianci. Naopak § 74 písm. b) upravuje poskytování 
utajovaných informací (nikoliv pouze utajovaných dokumentů) v rámci 
Evropské unie i v rámci Severoatlantické aliance. Úprava poskytování 
utajovaných informací, resp. utajovaných dokumentů v mezinárodním 
styku je těžko pochopitelná a měla by být v návaznosti na případnou 
změnu koncepce a diferenciace pojmů utajovaná informace 
(utajovaný dokument) rovněž precizována. 

53 MD Zásadní připomínka: 

K bodu 17 (§ 11a) 

Navrženou úpravu považujeme za nedostatečnou, neboť v ní 
absentuje postup řešení pro případ, kdy je držitel osvědčení přemístěn 
na pracovní pozici umožňující přístup již pouze k nižší kategorii 
utajovaných informací, např. z původního stupně utajení „přísně 
tajné“ na stupeň „vyhrazené“. Podle stávající i nově navrhované 
úpravy zůstává v tomto případě držiteli nadále platné osvědčení pro 
přístup k informacím stupně utajení „přísně tajné“ a poučení pro 
přístup k informacím stupně utajení „důvěrné – přísně tajné“, kterým 
se prokazuje. Cizí poskytovatel utajované informace tak fakticky nemá 
možnost zjistit, že daná fyzická osoba již není oprávněná přebírat nebo 
seznamovat se s informacemi vyššího stupně utajení a nesplňuje 
jednu ze základních podmínek přístupu k utajovaným informacím a to, 
že je nezbytně potřebuje k výkonu své funkce. Fyzická osoba se tak 
dopustí protiprávního jednání, za které jí sice hrozí postih, avšak to nic 
nemění na situaci, že ochrana utajovaných informací bude narušena. 

Požadujeme v rámci nově navrhovaného ustanovení upravit i výše 
uvedenou problematiku. Přetrvávající absence požadované úpravy 
způsobuje v praxi reálné potíže. Jako jeden z racionálních způsobů 
řešení navrhujeme zavést povinnost ukládající dotčené fyzické osobě 
odevzdat v uvedeném případě poučení. 

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o zánik osvědčení, ale o to, že fyzická osoba, 
která bude držitelem oznámení nebo osvědčení již 
nebude nadále na pozici, na které je nezbytné mít přístup 
k utajované informaci. Nebude se nadále předpokládat, 
že fyzická osoba bude mít přístup k utajované informaci. 
Pokud si taková osoba, která již nebude na pozici podle § 
69 odst. 1 písm. b) zákona, zajistí přístup k utajované 
informaci, aniž by měla tzv. need-to-know, půjde o 
porušení zákona.  
 

54 MD Zásadní připomínka: VYSVĚTLENO 
Osoby podle § 58a návrhu zákona se mohou prokázat 
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K bodu 114 (§ 58a) 

Zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným zavedením zvláštního 
přístupu k utajovaným informacím stupně „Vyhrazené“ pro příslušníky 
bezpečnostních sborů a státní zaměstnance bez předchozího platného 
oznámení a požadujeme zachování stávající právní úpravy. 
Navrhovaná úprava sebou nese bezpečnostní riziko spojené zejména 
s obtížnou prokazatelností trvání výkonu služby u těchto osob a 
rovněž zvyšuje administrativní zátěž, neboť uvedené osoby bude třeba 
evidovat podle § 69 odst. 1 písm. j) zákona. 

poučením, nicméně by nemělo obecně docházet 
k situacím, že osoba poskytující nebo zpřístupňující 
utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené například 
v rámci pracovního jednání neví, s kým jedná a zda je tato 
osoba oprávněna k přístupu k utajované informaci. 
V tomto případě musí posloužit standardní prokázání 
služebním průkazem. 
 
Začlenění předmětného zvláštního přístupu naopak sníží 
administrativní zátěž, neboť ty osoby, které potřebují 
v rámci svého místa nebo funkce přístup k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené, nebudou muset být 
prověřováni podle § 6 odst. 2 zákona. Tím se podstatnou 
měrou zátěž sníží, nikoli naopak. Přístup k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené tak budou mít ty 
samé osoby, které mají přístup nyní, neboť jsou zařazeny 
na místě nebo funkci podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona, a 
nedojde tak ke zvýšení administrativní zátěže. 

55 MD Zásadní připomínka: 

K bodu 205 (§ 94 odst. 5, § 99 odst. 5) 

Navrhovaná úprava ve svém důsledku znamená, že i když fyzická 
osoba splní všechny svoje zákonné povinnosti, může jí být bez jejího 
zavinění dočasně znemožněn přístup k utajovaným informacím, což 
může v řadě případů vést až ke ztrátě zaměstnání. Pokud je v praxi pro 
Národní bezpečnostní úřad obtížné dodržet lhůty pro vydání 
osvědčení a takové situace v minulosti nastaly, navrhujeme raději 
prodloužit zákonné lhůty pro podání žádosti o vydání nového 
osvědčení.  

VYSVĚTLENO 
Pro NBÚ není v praxi obtížné dodržet lhůty pro vydání 
osvědčení, přičemž lhůty pro podání nových žádostí jsou 
optimalizovány na základě mnohaleté praxe a zkušeností 
při provádění bezpečnostních řízení pro jednotlivé stupně 
utajení. Pokud se vyskytnou ojedinělé případy, kdy 
platnost předchozího osvědčení zanikne před vydáním 
nové veřejné listiny, jedná se o výjimky zapříčiněné 
legitimními a zákonem předvídanými důvody (např. § 118 
zákona). Navržené prodloužení zákonné lhůty pro podání 
žádosti o vydání nového osvědčení se jeví jako 
nesystémové, neboť zatíží všechny držitele osvědčení 
neadekvátní povinností. Prakticky by tak v drtivé většině 
případů docházelo k bezdůvodnému zkracování platnosti 
vydaných osvědčení, což je v přímém rozporu s návrhem 
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prodloužit platnost osvědčení stupně Důvěrné a Tajné na 
10 let. Navrhované ustanovení má prostý deklaratorní 
charakter. 

56 MD Zásadní připomínka: 

K bodům 288 a 290 (§ 138 odst. 2, § 138c) 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou úpravou a požadujeme 
zachování platného právního stavu. Nelze důvodně ani legitimně 
požadovat, aby uvedené instituce byly oprávněny disponovat seznamy 
všech dotčených osob, dokonce včetně cizinců. Zpracovávání a 
aktualizace požadovaných seznamů v měsíčních intervalech by 
znamenaly enormní administrativní zátěž, kterou dle našeho názoru 
nelze vyvážit přínosy navrhovaného opatření spočívajícími 
v potenciální  lepší spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. 
Zpochybnit lze přiměřenost navrhované úpravy i z hlediska ochrany 
osobních údajů. Poskytování kompletních seznamů například 
Vojenské policii je objektivně neodůvodnitelné. V neposlední řadě 
sebou navrhovaná úprava přináší nemalé bezpečnostní riziko 
v případě možného úniku kompletních seznamů. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Zpracovávání a aktualizace požadovaných seznamů 
v měsíčních intervalech podle NBÚ nepředstavují 
enormní administrativní zátěž, o čemž svědčí 
bezproblémové fungování tohoto modelu u Ministerstva 
vnitra, resp. policie, kde tato agenda funguje na bázi 
automatického zpracování dat. Přínosem navrhovaného 
opatření není „potenciálně  lepší spolupráce NBÚ 
s orgány činnými v trestním řízení“, nýbrž naplnění 
základního poslání NBÚ na úseku ochrany utajovaných 
informací. 
 
Je tedy naopak důvodné a legitimní požadovat, aby 
uvedené instituce byly oprávněny disponovat seznamy 
všech dotčených osob, včetně cizinců, má-li být zajištěna 
ochrana utajovaných informací a současně zabezpečeno, 
aby k nim měly přístup pouze osoby, které splňují 
zákonné podmínky pro vydání příslušné veřejné listiny. 
 
NBÚ má za to, že ochrana osobních údajů ve státní správě 
je zajištěna adekvátními mechanismy a existencí právního 
rámce v této oblasti a není zřejmé, jak navrhované 
opatření tuto ochranu negativně ovlivní.  
 
(2) Úřad poskytuje 
 
a) zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra 
jedenkrát měsíčně seznam  
 
1. osvědčení fyzických osob, osvědčení podnikatelů a 
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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,  
3. podnikatelů, k nimž obdržel podle § 15a odst. 2 nebo 
3 prohlášení podnikatele. 
 
b) policii, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Celní 
správě České republiky a Vojenské policii jedenkrát 
měsíčně seznam podle písmene a) bod 1 a 3. 

57 MD Doporučující připomínka: 

K bodu 13 (§ 9 odst. 2) 

Doporučujeme úpravu uchovávání kopie oznámení a podkladů pro 
ověření sjednotit s úpravou institutu vydávání poučení. Jeví se jako 
nelogické, aby zákon stanovil povinnost zajištění 2 stejnopisů poučení, 
ale pořízení kopie oznámení včetně podmínek jejího uchovávání 
pouze umožnil. Uvedená disproporce v úpravě jinak spolu úzce 
souvisejících ustanovení je nekoncepční, neodůvodněná a pro 
adresáty právní normy zmatečná. Dobrovolnost uchovávání kopií a 
příslušných dokumentů ve svém důsledku povede k roztříštěnosti 
aplikační praxe, což nelze považovat za žádoucí. 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení dopadá na orgány státu, ale též na 
právnické osoby a podnikatele, přičemž se nestanovuje 
povinnost, ale možnost uchovat vyjmenované doklady 
obsahující citlivé údaje po zákonem stanovenou dobu, 
která je odůvodněná. 
 
Zákon č. 499/2004 Sb. nedopadá na soukromoprávní 
sféru. Ustanovení je proto formulováno tak, aby z něj 
mohly vycházet, jak veřejnoprávní tak i soukromoprávní 
subjekty. 

58 MD Doporučující připomínka: 

K bodu 199 (§ 94 odst. 1) 

Vložení slov „souhlas s provedením řízení včetně prohlášení 
o pravdivosti a úplnosti údajů“ považujeme za nadbytečné. Pokud 
fyzická osoba podává žádost o vydání osvědčení, lze předpokládat, že 
tímto krokem vyjadřuje implicitně souhlas s bezpečnostním řízením 
nutným k jeho vydání. Není dále zřejmé, proč má být součástí žádosti 
i prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, když podle § 94 odst. 2 
písm. b) jsou povinnou přílohou žádosti písemnosti dosvědčující 

VYSVĚTLENO 
Souhlas s provedením řízení včetně prohlášení o 
pravdivosti a úplnosti údajů je v souladu s prováděcím 
právním předpisem (vyhláška č. 363/2011 Sb.) obsažen již 
v současném vzoru žádosti o vydání osvědčení, návrh 
pouze tuto skutečnost kodifikuje. 
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správnost údajů uvedených v dotazníku vyplněném fyzickou osobou. 
59 ČNB Doporučující připomínka: 

Doporučujeme zvážit úpravu § 97 písm. d) z důvodu věcných a 
formulačních hledisek.  
 
Odůvodnění: 
Z věcného hlediska máme pochybnosti, zda po zvažované úpravě § 97 
písm. d) zákona bude mít NBÚ veškeré informace o identifikaci 
peněžních účtů podnikatele v ČR i zahraničí, a to číslem účtu a názvem 
instituce, která tento účet vede. Jsme si vědomi důvodové zprávy 
k tomuto zákonu (Upravuje se dosavadní položka dotazníku 
podnikatele tak, že se zužuje rozsah poskytovaných údajů, neboť se 
jedná o informace, které může NBÚ získat vlastní činností.), ale 
peněžní účty jsou nejen účty bankovní a účty vedené spořitelními a 
úvěrními družstvy, ale i účty vedené nebankovními poskytovateli 
platebních služeb. Z formálního hlediska upozorňujeme, že zahraniční 
družstevní záložny český právní řád označuje jako „zahraniční banky“ 
(pojem „zahraniční družstevní záložny“ český právní řád nezná). 
K formálnímu hledisku dodáváme, že pod pojmem „bankovní účet“ 
český právní řád rozumí „platný bankovní účet“ – adjektivum „platný“ 
je nadbytečné a nesystémové. Z navržené formulace dále nevyplývá 
souvislost mezi názvy bank a čísly účtů. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
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, 
 

60 ČNB Doporučující připomínka: 

Doporučujeme zvážit úpravu § 97 písm. g) vzhledem k řadě dotazů, 
které toto ustanovení vzbuzuje. 
 
Odůvodnění: 
Proč se hlášení nesplácených úvěrů týká pouze subjektů s licencí od 
ČNB (např. česká banka nebo pobočka americké banky v ČR) a nikoliv 
subjektů podnikajících v ČR na základě jednotné evropské licence 
(např. pobočka německé banky), zahraničních subjektů (např. úvěr od 
německé banky přijatý v Německu)  ani subjektů, které ke svému 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
g) závazky ze smluv o půjčce 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 půjčky a úvěry od ostatních právnických nebo 
fyzických osob a půjčky a úvěry poskytnuté fyzickým 
nebo právnickým osobám, a to v posledních 5 letech, 
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podnikání potřebují nikoliv licenci, ale povolení či registraci ČNB (např. 
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu)?  
Je to skutečně záměr? Nehrozí, že produkty např. evropských bank 
budou pro podnikatele méně atraktivní, protože bude nutno je hlásit i 
v případě jejich splácení? Taková diskriminace by mohla být v rozporu 
se zakládajícími smlouvami EU. Proč u ČNB licencovaných subjektů 
jsou relevantní pouze úvěry a u ostatních i půjčky? Proč u půjček a 
úvěrů přijatých chybí časový test, který je stanoven pro půjčky a úvěry 
poskytnuté? Doporučujeme předkladateli zodpovědět si, zda k výše 
uvedenému rozlišování je věcný důvod, a pokud není, ustanovení 
upravit. 
Jsme si vědomi důvodové zprávy k tomuto zákonu (Konkretizuje se 
současná právní úprava tím, že se zužuje a konkretizuje rozsah 
poskytovaných údajů vedených u subjektů s bankovní licencí o údaje, 
které může NBÚ získat vlastní činností.), ale takové odůvodnění 
neodpovídá dle našeho názoru smyslu tohoto ustanovení. 
 

 
 

61 MZE Zásadní připomínka: 

Požadujeme v § 9 odst. 5 zohlednit situace, kdy například při změně 
jména nebo příjmení z důvodu sňatku, nebude držitel oznámení 
schopen předložit potřebné doklady (nový občanský průkaz, výpis 
z evidence Rejstříku trestů atd.) pro vydání nového oznámení. 
 
Navrhujeme v § 9 odst. 5 číslovku „15“ nahradit číslovkou „30“. 
Odůvodnění: Prodloužení lhůty pomůže lépe zvládnout držiteli 
oznámení v případě zániku jeho platnosti potřebný čas na podání 
žádosti o vydání nového oznámení. V praxi se jedná například o 
důvod zániku platnosti, který nastal v zahraničí (například uzavření 
sňatku v zahraničí spojený se změnou příjmení) a 15 denní lhůta 
neposkytuje dostatečný čas pro vyřízení nové žádosti v České 
republice. 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
(5) Pokud držitel oznámení do 15 dnů ode dne zániku 
jeho platnosti podle odstavce 3 písm. e), f) nebo j) nebo f) 
a do 30 dnů ode dne zániku jeho platnosti podle 
odstavce 3 písm. j) požádá písemně toho, kdo oznámení 
vydal, o vydání oznámení nového, přístup fyzické osoby k 
utajované informaci není zánikem platnosti původního 
oznámení dotčen; ten, kdo oznámení vydal, vydá do 5 
dnů od doručení žádosti oznámení nové, které nahrazuje 
původní.  
 
(6) Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. 
a) nebo g) je fyzická osoba povinna odevzdat oznámení 
do 15 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění a, v 
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případě zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. 
b), c) nebo i) do 15 dnů ode dne tohoto zániku a 
v případě zániku platnosti oznámení podle odstavec 3 
písm. j) do 30 dnů ode dne tohoto zániku tomu, kdo 
oznámení vydal.  

62 MZE Zásadní připomínka: 

Požadujeme vypustit novelizační bod č. 17. 
 

Odůvodnění: 
§ 11a představuje nadbytečné přenesení obecné povinnosti držitele 
oznámení nebo osvědčení na odpovědnou osobu. Tyto povinnosti 
jsou stanoveny v § 65 odst. 2 a osoba, která měla nebo má přístup 
k utajované informaci, je povinna zachovávat o ní mlčenlivost 
a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě.  Toto uvedená 
osoba stvrzuje svým podpisem v poučení (podle § 9 odst. 1 nebo § 11 
odst. 2).  

 
Z uvedených důvodů požadujeme § 11a z návrhu vypustit. 

VYSVĚTLENO 
Přestože uvedená povinnost mlčenlivosti je explicitně 
deklarována i v poučení, kterému se fyzická osoba 
podrobila nejpozději před prvním přístupem k utajované 
informaci, považujeme z pohledu garanta ochrany 
utajovaných informací za důležité, aby byla taková 
povinnost „připomenuta“ právě v okamžiku, kdy se již 
nepočítá s tím, že bude mít fyzická osoba nadále přístup 
k utajovaným informacím. S ohledem na dobu platnosti 
osvědčení (nově se stanovuje na dobu až 10 let) se může 
stát, že fyzická osoba byla poučena naposledy před deseti 
lety, přičemž s ukončením přístupu k utajované informaci 
je jistě žádoucí tuto povinnost zopakovat. V této 
souvislosti odkazujeme též na úpravu v NATO předpisech. 
 
S ohledem na uplatněné připomínky se navrhuje doplnit 
přestupek, kterého se dopustí fyzická osoba, která 
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. 

63 MZE Doporučující připomínka: 

S ohledem na čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády by mělo být 
použití závorek v právním předpisu pouze výjimečné. Doporučujeme 
tedy zvážit jejich použití v celém návrhu. 

 
V rámci celého návrhu doporučujeme také psát čísla poznámek pod 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Použití závorek je zvoleno s ohledem na zajištění 
konzistentnosti dosavadního znění právního předpisu. 
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čarou jako horní index. 
64 MZE Doporučující připomínka: 

V souvislosti se změnou terminologie, kdy dochází k nahrazení pojmu 
„podnikající fyzická osoba“ doporučujeme tento pojem nahradit také 
v § 2 písm. e) bodě 14. 

VYSVĚTLENO 
V § 2 písm. e) bod 14 zákona se používá pojem podnikající 
fyzická osoba, neboť podnikatelem může být též 
obchodní korporace. Předmětné ustanovení má za cíl 
určit, kdo je odpovědnou osobou právě u podnikající 
fyzické osoby, přičemž použití pojmu „podnikatel“ by 
zahrnovalo i obchodní korporace – viz bod 13 § 2 písm. e) 
zákona. 

65 MZE Doporučující připomínka: 

S ohledem na čl. 40 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme definici podnikatele uvést na místě, kde je tento 
termín použit poprvé. 

VYSVĚTLENO 
První výskyt pojmu „podnikatel“ se objevuje v definici 
pojmu „původce utajované informace“, přičemž se nejeví 
vhodné definici podnikatele zahrnout do definice jiného 
pojmu pro potřeby zákona. 

66 MZE Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 62 doporučujeme slova „první výskyt slova“ 
nahradit slovem „slovo“. 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k tomu, že se slova „jejím nosiči“ upravují až po 
úpravě slova „jejím“ ponecháváme upřesňující obrat 
„první výskyt slova“, aby nedošlo k chybné úpravě textu 
předmětného ustanovení takovým způsobem, že se 
nahradí i druhý výskyt slova „jejím“ slovem „jeho“. 

67 MZE Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 79 doporučujeme slovo „Polici“ nahradit 
slovem „Policii“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

68 MZE Doporučující připomínka: 

Doporučujeme novelizační bod č. 172 rozdělit na dva samostatné 
body, neboť zde dochází ke změnám ve dvou různých ustanoveních. 

VYSVĚTLENO 
Novelizační bod spojuje úpravu stávajícího písmene c) a 
zrušení stávajícího písmene d), neboť předmětné změny 
spolu souvisí – je nutné nahradit čárku za slovo „a“, neboť 
dochází ke zrušení předmětného písmene. Z legislativní 
úspornosti pak byl současně doplněn i nový text, kterým 
se odkazuje na úpravu bezúhonnosti jakožto podmínky 
pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti. 

69 MZE Doporučující připomínka: NEAKCEPTOVÁNO 
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Doporučujeme novelizační bod č. 191 uvést ve stejném tvaru jako 
novelizační bod č. 245. 

70 MZE Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 262 doporučujeme slovo „sova“ nahradit 
slovem „slova“. Doporučujeme také neuvádět slova „podle tohoto 
odstavce“ neboť v § 118 odst. 1 nejsou lhůty stanoveny. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
V § 118 odst. 1 je odkaz na ustanovení upravující lhůty. 

71 MZE Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 283 doporučujeme slovo „písm.“ nahradit 
slovem „písmeno“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

72 MZE Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 285 doporučujeme slovo „textem“ nahradit 
slovem „slovem“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

73 MPSV Zásadní připomínka: 

K § 140 odst. 1 písm. a) 
Nově se navrhuje nahradit pojem „pracovní poměr“ pojmem „základní 
pracovněprávní vztah“, neboť podle důvodové zprávy má dané 
ustanovení výslovně dopadat i na dohody o provedení práce a dohody 
o pracovní činnosti.  
V návaznosti na to je nutné v zájmu dodržení jednotné terminologie 
pojem „pracovní poměr“ nahradit pojmem „základní pracovněprávní 
vztah“ i v novelizovaných ustanoveních § 14 odst. 6 a § 56. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

74 NKÚ Doporučující připomínka: 

Důvodová zpráva k navrhované právní úpravě ve své zvláštní části 
v řadě případů pouze parafrázuje obsah normativních ustanovení 
obsažených v návrhu novely zákona, aniž zdůvodňuje nezbytnost 
navrhovaných změn. Pokládáme za vhodné rovněž více konkretizovat 
teze prováděcích právních předpisů k navrhované právní úpravě 
provádějící nová resp. změněná ustanovení zákona. 
Do návrhu doporučujeme pro účely zákona doplnit definice v něm 
používaných pojmů „nosič utajované informace“ a „metadata“, resp. 

VYSVĚTLENO 
Nepovažujeme za vhodné odkazovat na definice v jiných 
právních předpisech, zvláště s ohledem na to, že tyto 
pojmy nejsou též jinde definovány, respektive jejich 
definice je vázána na potřeby konkrétního právního 
předpisu. Dále uvádíme, že zákon č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, tyto pojmy též nedefinuje. 
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odkázat v poznámkách pod čarou na definice těchto pojmů obsažené 
v jiných právních předpisech. 

75 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodům 5. až 7. 
Novelizačním bodem 5. se k § 2 písm. e) bodu 14 doplňuje odkaz 
v poznámce pod čarou na § 420 občanského zákoníku, který obsahuje 
vymezení pojmu „podnikatel“. Přesto je v tomto ustanovení zachován 
pojem „podnikající fyzická osoba“, který je v ostatních ustanoveních 
zákona podle novelizačního bodu 6. nahrazován pojmem 
„podnikatel“. Definice tohoto pojmu obsažená v  novelizačním bodu 7. 
- § 2 písm. l) zahrnuje i podnikající fyzické osoby. Ustanovení 
doporučujeme upravit. 

VYSVĚTLENO 
V § 2 písm. e) bod 14 zákona se používá pojem podnikající 
fyzická osoba, neboť podnikatelem může být též 
obchodní korporace. Předmětné ustanovení má za cíl 
určit, kdo je odpovědnou osobou právě u podnikající 
fyzické osoby, přičemž použití pojmu „podnikatel“ by 
zahrnovalo i obchodní korporace – viz bod 13 § 2 písm. e) 
zákona. 
 

76 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 8. - § 4 odst. 5 
Z navrhované úpravy není zřejmé, co lze v případě utajované 
informace v digitální podobě pokládat za její „znázornění“,na němž se 
má vyznačit stupeň utajení; doporučujeme tento pojem specifikovat 
nebo vysvětlit v důvodové zprávě. 

VYSVĚTLENO 
Znázorněním je myšleno zejména její vizualizace na 
monitoru počítače. 
Národní standard pro elektronické systémy spisové 
služby uvádí znázornění jako uživatelsky srozumitelnou 
interpretaci dokumentu v digitální podobě, přičemž 
znázornění má zpravidla podobu znázornění na 
obrazovce, tiskového výstupu, zvukové nebo 
multimediální prezentace. Ve vztahu u utajované 
informaci je nezbytné držet se obecného významu tohoto 
slova. 

77 NKÚ Doporučující připomínka: 

K  bodu 13. - § 9 odst. 2 
S ohledem na obsah důvodové zprávy k tomuto novelizačnímu bodu 
doporučujeme slova „lze uchovávat“ nahradit slovy „se uchovávají“. 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení dopadá na orgány státu, ale též na 
právnické osoby a podnikatele, přičemž se nestanovuje 
povinnost, ale možnost uchovat vyjmenované doklady 
obsahující citlivé údaje po zákonem stanovenou dobu, 
která je odůvodněná. 
 
Zákon č. 499/2004 Sb. nedopadá na soukromoprávní 
sféru. Ustanovení je proto formulováno tak, aby z něj 
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mohly vycházet, jak veřejnoprávní tak i soukromoprávní 
subjekty. 

78 NKÚ Zásadní připomínka: 

K bodu 17. - § 11a  
Z navrhované úpravy není zřejmé, jak má odpovědná osoba 
postupovat v případech, kdy fyzická osoba z jakéhokoli důvodu 
poučení uvedené v tomto ustanovení nepodepíše. Ustanovení 
doporučujeme v tomto směru doplnit. Současně doporučujeme v 
prováděcím předpisu stanovit vzor předmětného poučení.  

VYSVĚTLENO 
Pokud jde o nevynutitelnost podrobení se „de-poučení“ 
lze uvedené přirovnat k pracovněprávním povinnostem 
zaměstnavatele, kdy také mohou být podmínky pro jejich 
vynucení ztížené, nicméně je uvedený požadavek uveden 
přímo v zákoně, proto se předpokládá jeho plnění. 
Uvedený přístup zaměstnanců by tak měl být pouze 
výjimečný. 
 
Na základě uplatněných připomínek bude doplněn 
doporučený vzor „de-poučení“ do vyhlášky č. 363/2011 
Sb. 
 
S ohledem na uplatněné připomínky se navrhuje doplnit 
přestupek, kterého se dopustí fyzická osoba, která 
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. 

79 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 26. - § 14  odst. 3 písm. c), bodu 42. -  § 18 odst. 3 písm. c) a 
bodu 47. - § 18 odst. 3 písm. l) 
Uvedené novelizační body upravují tzv. negativní chování mající vliv 
na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost fyzické osoby resp. podnikatele. 
Podle důvodové zprávy se jedná o chování dlouhodobé, opakované, 
ve větší míře nebo s větší intenzitou nebo rozsahem způsobeného 
následku společensky neakceptovatelné nebo jednání právně 
hraničící. Jako příklad jsou dále uvedeny situace a jednání v rozporu s 
dobrými mravy nebo s obecně uznávanými pravidly chování. Použité 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Uvedené bezpečnostní riziko podle § 14 (a z něj 
vycházejících bezpečnostních rizik u podnikatele) doznala 
pouze precizující změny (nikoli věcné), přičemž toto 
bezpečnostní riziko je aplikováno a vykládáno od 
účinnosti zákona č. 412/2005 Sb. a rovněž korigováno 
rozsáhlou judikaturou správních soudů. 
 
Dochází ke sloučení stávajících písmen c) a l) § 18 odst. 3 
návrhu zákona. 
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pojmy jsou neurčité a není tedy jednoznačně možné stanovit, jaké 
chování je stále v jejich mezích a jaké již vybočuje. Doporučujeme 
upravit používanou terminologii tak, aby bylo eliminováno riziko 
rozdílné interpretace. 

c) chování podnikatele, člena statutárního nebo 
kontrolního orgánu nebo prokuristy, popřípadě činnost 
podnikatele, člena statutárního nebo kontrolního 
orgánu nebo prokuristy, které má negativní vliv na 
důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost podnikatele, 

80 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 36. - § 17 odst. 1 písm. d)  
Z ustanovení vyplývá že podnikatel, který za posledních pět po sobě 
jdoucích účetních období vykazuje záporný vlastní kapitál, nesplňuje 
podmínku ekonomické stability.  Záporný vlastní kapitál však např. u 
začínajícího podnikatele není indikátorem jeho předlužení, pouze 
značí, že pro zahájení podnikatelské činnosti využil možnosti 
financování pomocí úvěru. Navrhovaná úprava neřeší důvod vzniku 
záporné hodnoty vlastního kapitálu podnikatele, ani to, zda je tato 
hodnota řádně a pravidelně snižována (jak tomu bývá při splácení 
úvěru). 

VYSVĚTLENO 
Záporný vlastní kapitál je vždy znakem nedostatku 
vlastních zdrojů podnikatele pro financování obchodního 
majetku podnikatele. I při reflektování NKÚ předvídané 
situace (vznik podnikatele) nejsou vyloučeny výkyvy ve 
výsledcích dosahovaných podnikatelem ani zajištěna 
jistota jeho budoucí existence a tím tedy není 
eliminována rizikovost, o které hovoříme právě 
v důvodové zprávě.  
Tato skutková podstata nebrání žádnému 
z podnikatelských subjektů v jeho činnosti, avšak 
neumožněním či zamezením přístupu eliminuje riziko 
plynoucí právě pro zajištění ochrany utajované informace 
a tedy i riziko pro stát.  

81 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 38. - § 17 odst. 2 písm. e) a f)  
Navrhovaná úprava neřeší důvody, pro něž je výsledkem 
podnikatelské činnosti ztráta ani důvody  vzniku záporné hodnoty 
základního kapitálu (srov. předchozí připomínku). 

VYSVĚTLENO 
V souvislosti se ztrátou je nezbytné upozornit na 
ustanovení § 182 a § 403 ZOK. Zejména pak ustanovení § 
403 zcela popisně a detailně hovoří o ztrátě a jejím 
poměru k základnímu kapitálu společnosti, cit.: 
„Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného 
odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na 
základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím 
uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by 
neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu 
nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, 
nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě 
zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného 
opatření.“.  
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Je nasnadě, že ustanovení § 182 ZOK míří na stejnou 
skutečnost, avšak s ohledem na fakt, že základní kapitál 
společnosti s ručením omezením může činit 1 Kč, nemůže 
se toto ustanovení dovolávat poloviny základního 
kapitálu, a proto se s pojmem hrozícího úpadku odkazuje 
na jiný právní předpis.  
Obě skutkové podstaty v podstatě pracují se záporným 
výsledkem hospodářské činnosti podnikatelských 
subjektů a mají oporu pro své východisko např. i v ZOK.  
Uvedené skutkové podstaty jsou fakultativní povahy a 
NBÚ se zde bude zabývat důvody a okolnostmi vzniku 
opakované ztráty nebo záporného vlastního kapitálu. 
Samotná existence zákonem předvídané „ztráty“ nebo 
„záporného vlastního kapitálu“ v § 17 odst. 2 písm. e) a f) 
zákona nepovede k automatickému nevydání/zrušení 
osvědčení podnikatele a NBÚ provede doplňující úkony 
ke zjištění okolností (příčin) tohoto stavu a následně 
formou správního uvážení i hodnocení rizikovosti tohoto 
stavu, nikoli však formou podrobného ekonomického 
rozboru hospodářské situace podnikatele s predikcí jeho 
životaschopnosti či budoucího vývoje, avšak ve vztahu 
k rizikovosti vážící se k ochraně utajovaných informací. 
Případné nevydání/zrušení osvědčení bude mít za 
následek „pouze“ tu skutečnost, že podnikatel nebude 
mít přístup k utajovaným informacím. Shodně 
s předchozím tedy nebude bránit podnikateli v jeho další 
podnikatelské činnosti, a pokud podnikatel odstraní tyto 
negativní okolnosti, bude moci požádat o vydání 
osvědčení podnikatele. 

82 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 39. - § 18 odst. 2 písm. c)  
Není zřejmé, jaká „práva společníka podnikatele“ by měl svěřenský 

AKCEPTOVÁNO JINAK na základě připomínek MS a BIS. 
§ 18 odst. 2 
c) skutečnost, že práva společníka podnikatele 
s nejméně 10% podílem na základním kapitálu 
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fond vykonávat, pokud není míněno, že svěřenský fond je spolu 
s podnikatelem, o něhož se jedná, společníkem v obchodní 
společnosti (práva společníka v tom případě vykonává svěřenský 
správce). V důvodové zprávě k tomuto novelizačnímu bodu se však 
uvádí, že jde o situaci, kdy svěřenský fond vykonává „práva vlastníka 
podnikatele“. K tomu podotýkáme, že ve smyslu ustanovení § 1448 
odst. 3 občanského zákoníku majetek ve svěřenském fondu není ani 
vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím 
osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Ustanovení 
doporučujeme přepracovat. 

nebo na hlasovacích právech, a to i 
prostřednictvím jiných právnických osob, 
vykonává svěřenský správce a 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 anebo takovou činnost podporovala, 
 
 

84 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 69. - § 22 odst. 9 
Ustanovení umožňuje orgánu státu, který vede řízení, v němž se 
nakládá s utajovaným dokumentem, aby požádal NBÚ o ověření 
důvodnosti utajení nebo ověření stanovení správného stupně utajení 
utajované informace. Z ustanovení ani důvodové zprávy však není 
zřejmé, o jaké „řízení“ se jedná. Ustanovení doporučujeme upřesnit. 

VYSVĚTLENO 
Jedná se o soudní řízení, správní řízení a další řízení, 
pokud jsou vedeny před orgánem státu. 
 
 

85 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 111. - § 57 odst. 10 písm. b) a c) 
Upozorňujeme,  že povinnost odevzdat osvědčení z důvodu zániku 
jeho platnosti podle § 56 odst. 1 písm. f) je v navrhovaném znění 
odstavce 10 uvedena duplicitně pod písm. b) a c). Ustanovení 
doporučujeme upravit. 

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o duplicitu, neboť podle písmene b) je držitel 
osvědčení pro cizí moc povinen je odevzdat, pokud 
zanikla platnost jeho osvědčení národního podle § 56 
odst. 1 písm. f) zákona. Podle písmene c) je pak povinen 
odevzdat osvědčení pro cizí moc, pokud zanikla platnost 
takového osvědčení z důvodu podle § 56 odst. 1 písm. f) 
zákona. 

86 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 114. - § 58a odst. 1 
Znění odst. 1 doporučujeme doplnit slovy: „ , a jsou uvedeni v 
přehledu míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k 
utajovaným informacím podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. b)“. NKÚ 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Do předmětného ustanovení byl doplněn explicitní odkaz 
na § 69 odst. 1 písm. b) zákona. 
 
Osoby podle § 58a návrhu zákona se mohou prokázat 
poučením, nicméně by nemělo obecně docházet 
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zastává názor, že není vhodné umožnit přístup k utajovaným 
informacím stupně utajení Vyhrazené paušálně všem příslušníkům 
bezpečnostních sborů a všem státním zaměstnancům, ale jen těm z 
nich, kteří tento přístup nezbytně potřebují k výkonu své funkce 
(dodržení zásady „need to know“).  
Dále doporučujeme upravit způsob prokazování oprávnění přístupu k 
utajované informaci stupně utajení Vyhrazené u těchto osob 
v případech, kdy právní předpis povinnost takového prokázání stanoví. 

k situacím, že osoba poskytující nebo zpřístupňující 
utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené například 
v rámci pracovního jednání neví, s kým jedná a zda je tato 
osoba oprávněna k přístupu k utajované informaci. 
V tomto případě musí posloužit standardní prokázání 
služebním průkazem. 
 
 

87 NKÚ Zásadní připomínka: 

K bodu 215. - § 95 odst. 1 písm. s) 
Dotazník přikládaný k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby má 
nově obsahovat položku „zdravotní a jiná odborná péče související se 
zdravotním stavem fyzické osoby“; podrobnosti má podle důvodové 
zprávy stanovit prováděcí právní předpis, přičemž v připojených tezích 
prováděcích právních předpisů podrobnosti uvedeny nejsou. 
Vymezení v zákoně pokládáme za příliš široké, zastáváme názor, že by 
se uvedená položka měla týkat jen údajů o zdravotní a jiné odborné 
péči zaměřené na takové poruchy zdraví, které mohou mít negativní 
vliv na schopnost fyzické osoby utajovat informace (srov. § 14 odst. 3 
písm. f) návrhu zákona). 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
s) zdravotní a jiná odborná péče související se zdravotním 
stavem fyzické osoby, která může mít negativní vliv na 
její schopnost utajovat informace. 
 

88 NKÚ Doporučující připomínka: 

K bodu 221. - § 97 písm. b) 
Ustanovení obsahuje pojem „koncový vlastník“, který však není 
v právním řádu používán. S ohledem na obsah důvodové zprávy 
k tomuto novelizačnímu bodu jej doporučujeme nahradit pojmem 
„skutečný majitel“. 

VYSVĚTLENO 
I přes shodný význam nejde o identické vymezení osoby.  
Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů nenabyl 
doposud účinnosti.  
 

89 MŠMT Doporučující připomínka: 

K čl. I, úvodní věta: Z hlediska formálního doporučujeme číselná 
označení novelizačních předpisů uvést v souvislém pořadí, tedy 
přesunout slova „zákona č. 298/2016 Sb.,“ a „zákona 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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č. 204/2015 Sb.,“. 

90 MŠMT Doporučující připomínka: 

K čl. I bod 4., 5., 112., 114., 144., 145., 190., 196., 214. a 244.: 
S ohledem na formální stránku materiálu doporučujeme číselné 
označení poznámek pod čarou včetně následné kulaté závorky uvést 
ve formě horního indexu. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

91 MŠMT Doporučující připomínka: 

K čl. I bod 7. [k § 2 písm. l)]: Není nám zcela jasný důvod pro uvedení 
slov „občan České republiky“ v předmětné definici podnikatele. 
Důvodová zpráva uvádí, že pod navrhovanou definici není „podřazen 
podnikatelský subjekt mající domicil v zahraničí“, z čehož dovozujeme, 
že v navrhované definici uvedená slova „s trvalým pobytem na území 
České republiky podnikající na základě živnostenského nebo jiného 
oprávnění“ se vztahují nejen k fyzické osobě, ale také k občanovi 
České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že občanem je pouze 
fyzická osoba s občanstvím, není nutné tuto kategorii v definici přímo 
zmiňovat, neboť pojem „fyzická osoba“, který je rovněž obsažen v této 
definici, je kategorií širší. S ohledem na výše uvedené doporučujeme 
zvážit odstranění slov „občan České republiky nebo“ z navrhovaného 
ustanovení příp. doporučujeme nutnost jejich uvedení vysvětlit 
v důvodové zprávě. 

VYSVĚTLENO 
Občan České republiky nemusí mít trvalý pobyt v České 
republice a zároveň nemusí jít o občana České republiky, 
kdo jako fyzická osoba podniká a má trvalý pobyt na 
území České republiky, ale zde již je podmínka trvalého 
pobytu takové fyzické osoby, která má být podřazena pod 
definici podnikatele. 

92 MŠMT Doporučující připomínka: 

K čl. I bod 29. [k § 15]: Vzhledem ke skutečnosti, že legislativní zkratka 
„prohlášení podnikatele“ je zaváděna až v navrhovaném odst. 2 písm. 
a) bodu 1., neměla by být používána ještě před svým zavedením 
v odst. 1 písm. a). Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném a legislativní zkratka tak zavést již při prvním výskytu 
zkracovaného pojmu. 

VYSVĚTLENO 
Stávající text § 15 nebude předmětem novelizace.  
 
 

93 MŠMT Doporučující připomínka: AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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K čl. I bod 37. [k § 17 odst. 2 písm. c)]: Upozorňujeme, 
že v předmětném pododstavci je slovo „nebo“ uvedeno vícekrát. 
S ohledem na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn, které 
uvádí zrušení uvedeného slova pouze v jednom případě, 
doporučujeme toto slovo lépe určit a materiál v daném ohledu 
doplnit. 

94 MŠMT Doporučující připomínka: 

K čl. I bod 67. [k § 22 odst. 3]: Není nám zřejmé, jaký charakter 
utajovaného dokumentu by mohl vyžadovat splnění povinnosti 
původce dle předmětného ustanovení, bez ohledu na charakter 
utajovaných informací. Doporučujeme první změnu provedenou dle 
předmětného novelizačního bodu odstranit. Domníváme se totiž, 
že v každém případě bude nutno posuzovat pouze charakter 
utajovaných informací a nikoli charakter utajovaného dokumentu. 
Případně doporučujeme uvést do důvodové zprávy bližší vysvětlení či 
příklad takového dokumentu. 

VYSVĚTLENO 
Charakter utajované informace může vyžadovat 
vyznačení doby, po kterou bude dokument, který ji 
obsahuje, utajován; například v případě, kdy průvodní 
dopis, ke kterému jsou připojeny utajované přílohy, sám 
o sobě utajované informace neobsahuje (popřípadě 
obsahuje utajované informace nižšího stupně utajení, než 
jakého jsou jeho přílohy) -  po odpojení příloh tak dojde 
ke zrušení stupně utajení průvodního dopisu (popřípadě 
ke snížení stupně utajení). 

95 MZD Zásadní připomínka: 

K § 58a 
V dosavadním ustanovení § 58a odst. 2 požadujeme za slovo 
„Vyhrazené“ vložit slova „ , jsou-li uvedeny v přehledu podle § 69 
odst. 1 písm. b), a to“. Dále požadujeme zaměnit pořadí odstavců 2 a 
3, tak aby bylo ze systematického hlediska jednoznačně zřejmé, že 
přístup k utajované informaci mají jen osoby v rozsahu nezbytném 
pro výkon funkce, u kterých bylo provedeno poučení a kteří jsou 
uvedeni v příslušném přehledu podle § 69 odst.1 písm. b). 
Odůvodnění: 
Nově navržené ustanovení § 58a stanoví, že osobami, které mají 
přístup k utajované informaci stupně utajení „V“, mají všichni 
příslušníci bezpečnostních sborů a všichni státní zaměstnanci 
bez platného oznámení. Reálně však přístup k těmto informacím 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
Explicitní odkaz na § 69 odst. 1 písm. b) zákona byl 
doplněn do odstavce 1. 
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budou mít jen ti příslušníci a státní zaměstnanci, kteří jsou uvedeni v 
přehledu míst nebo funkcí vedeném podle § 69 odst.1 písm. b), což je 
potřeba v dotčeném ustanovení zohlednit. 

96 MZD Zásadní připomínka: 

K § 60 odst. 1: 
Požadujeme na konci odstavce doplnit slova „ , jakož i při 
bezprostřední hrozbě vzniku těchto stavů“. 
Odůvodnění: 
Přístup k utajované informaci je potřeba umožnit nejen „v rámci 
vyhlášeného válečného stavu, stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo 
stavu ohrožení státu“ ale i při bezprostřední hrozbě jejich vzniku. 

VYSVĚTLENO 
K předmětné úpravě bylo s odkazem na důvodovou 
zprávu přistoupeno právě z důvodu, aby bylo jasné, že 
zvláštní přístup lze umožnit právě jen ve vyjmenovaných 
výjimečných případech. Institut zvláštního přístupu bez 
platného osvědčení nebo oznámení, popřípadě dokladu, 
je umožněn právě s ohledem na naléhavost situace a 
nelze jej s ohledem na ochranu utajovaných informací 
rozšiřovat navrhovaným způsobem, neboť by zde byla 
vyšší hrozba jeho možného zneužití nebo nadužívání.  
Připomínka byla změněna na doporučující a se shora 
uvedeným vysvětlením připomínkové místo souhlasil. 

97 MZD Doporučující připomínka: 

K § 11a: 
Doporučujeme zvážit potřebnost zavedení této nové povinnosti 
odpovědné osoby uvedené v navrhovaném § 11a a návazně v § 67 
odst. 1 písm. j). 
Odůvodnění: 
Zavedení této nové povinnosti se jeví jako nadbytečné. V obecných 
povinnostech v § 65 odst. 1 písm. b) zákona je stanovena povinnost, 
že „každý, kdo měl a má přístup k utajované informaci, je povinen 
zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné 
osobě“. Současně ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) označuje 
nedodržení této povinnosti jako přestupek a stanovuje výši sankce v 
případě porušení této povinnosti. Povinnosti každé osoby jsou 
obsahem „poučení“, které každá osoba podepisuje a jehož stejnopis 
obdrží, tj. každá osoba vědomí o povinnosti zachovávat mlčenlivost již 

VYSVĚTLENO 
Přestože uvedená povinnost mlčenlivosti je explicitně 
deklarována i v poučení, kterému se fyzická osoba 
podrobila nejpozději před prvním přístupem k utajované 
informaci, považujeme z pohledu garanta ochrany 
utajovaných informací za důležité, aby byla taková 
povinnost „připomenuta“ právě v okamžiku, kdy se již 
nepočítá s tím, že bude mít fyzická osoba nadále přístup 
k utajovaným informacím. S ohledem na dobu platnosti 
osvědčení (nově se stanovuje na dobu až 10 let), se může 
stát, že fyzická osoba byla poučena naposledy před deseti 
lety, přičemž s ukončením přístupu k utajované informaci 
je jistě žádoucí tuto povinnost zopakovat. V této 
souvislosti odkazujeme též na úpravu v NATO předpisech. 
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písemně potvrdila. 
98 ČBÚ Doporučující připomínka: 

K  Čl. I novelizačnímu bodu 114 (§ 58a): 
V návrhu zákona se vkládá nový § 58a, kde se uvádí, že všichni státní 
zaměstnanci bez platného oznámení mají přístup k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené. V takovém případě by zjevně 
měli být tito státní zaměstnanci každoročně proškoleni (srov. § 67 
odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb.). Tato změna může vyvolat 
dopady na rozpočet jednotlivých kapitol. ČBÚ navrhuje uvést 
v důvodové zprávě předpokládané vyčíslení nákladů na tuto 
rozšířenou povinnost a určit způsob finančního zajištění plnění této 
povinnosti. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 58a zavádí přístup v něm uvedeným 
fyzickým osobám, přičemž nejde o plošné zavedení 
možnosti takového zvláštního přístupu. Stejně jako 
doposud tak budou mít přístup pouze ty osoby, které 
budou zařazeny na místě  nebo funkci podle § 69 odst. 1 
písm. b) zákona – přehled míst nebo funkcí, na kterých je 
nezbytné mít přístup k utajovaným informacím. 

99 ČBÚ Doporučující připomínka: 

K  Čl. I novelizačnímu bodu 173 (§ 81 odst. 2): 
V § 81 odst. 2 návrhu zákona došlo k vypuštění první věty, kde bylo 
stanoveno, jak se ověřuje podmínka svéprávnosti fyzické osoby. V § 
81 odst. 2 předkladatel ponechává ustanovení o způsobu ověřování 
všech podmínek uvedených v § 81 odst. 1, kromě právě první 
podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) (svéprávnost). ČBÚ navrhuje do 
odstavce 2 vložit první větu, která by stanovila způsob ověření, zda 
fyzická osoba není omezena na svéprávnosti, a to zjištěním ze 
základního registru obyvatel. Tato informace je zřejmá pouze 
z důvodové zprávy předloženého návrhu zákona. 

VYSVĚTLENO 
Navrhované řešení je nadbytečné, a to s přihlédnutím ke 
stávající úpravě v § 138a odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. j) 
zákona, kde jsou explicitně uvedeny údaje, které jsou 
NBÚ poskytovány pro potřeby výkonu jeho působnosti. 

100 ÚV VÚV Zásadní připomínka: 

Připomínka č. 1 k bodu 121 až 125 (§ 63) 
Požadujeme upřesnit specifikaci termínu „oblast věcné působnosti“ 
v odstavci 3. 
Odůvodnění: 

Z paragrafového znění není zcela zřejmé, zda-li orgánem státu, do 
jehož oblasti věcné působnosti utajovaná informace náleží je pouze 
původce či všichni adresáti, kteří předmětnou informaci obdrželi. 

VYSVĚTLENO 
S odkazem na „oblast věcné působnosti“ zákon mimo 
případ zproštění mlčenlivosti pracuje též v § 56 odst. 2 
(případy zániku platnosti osvědčení podnikatele a předání 
utajovaných dokumentů, které jsou u podnikatele) nebo v 
§ 70 odst. 2 zákona (vyjádření ústředního správního 
úřadu v případě přihlášky v rámci ochrany průmyslového 
vlastnictví). 
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Požadavek bližší specifikace výše uvedeného termínu vyplývá 
z dlouhodobě neuspokojivé praxe při obsahové stratifikaci žádostí o 
zproštění mlčenlivosti a navazující problematické fáze oslovování 
jednotlivých orgánů státu. Je nezbytné vzít též v úvahu připravovaný 
katalog oblastí utajovaných informací (§ 139). 

Pro bližší specifikaci navrhujeme v odstavci 3 jako variantu nahrazení 
termínu „oblast věcné působnosti“ například termínem „jež je 
původcem utajované informace“. Takto by v praxi bylo zcela jasné, 
který orgán státu je nezbytné oslovit v případě zproštění povinnosti 
zachovávat mlčenlivost. 

Uvedená konstrukce je využita právě s ohledem na 
skutečnost, že původcem utajované informace nemusí 
být vždy pouze orgán státu – může jím být tedy i 
podnikatel nebo jiná právnická osoba. 
 
Pokud se jedná o oblast věcné působnosti, osloví se ten 
orgán státu, který má předmětné utajované informace ve 
své působnosti. Pokud se působnost s obsahem 
předmětu UI u více orgánů státu kryje a byla by možnost 
jejich oslovení, je na místě tak učinit, to neznamená ale 
povinnost zprošťujícího orgánu vést „vyhledávací 
činnost“. Nemusí jít tedy o identifikaci všech  možných 
garantů v dané oblasti. 

101 ÚV VÚV Doporučující připomínka: 

Připomínka č. 1 k § 6, odst. 1 a § 9, odst. 1 
Doporučujeme zvážit, zda by pro vydání veřejných listin Oznámení a 
Poučení nebylo vhodné specifikovat minimální ochranné prvky těchto 
listin.  
Odůvodnění: 
Tímto opatřením může dojít k zamezení potenciálního falšování 
uvedených listin, a to především Poučení, které bude dle nové právní 
úpravy jediným dokladem k prokázání seznamování se s utajovanou 
informací. 

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o veřejné listiny. 

102 ÚV VÚV Doporučující připomínka: 

Připomínka č. 2 k bodu 121 až 125 (§ 63) 
Na základě dosavadní praxe doporučujeme v § 63 odst. 1 písm. b) 
zvážit nahrazení slova „věci“ slovem „oblasti“. 

VYSVĚTLENO 
Viz vypořádání k připomínce č. 100. 

103 BIS Zásadní připomínka: 
Většina bezpečnostních rizik podnikatele vymezených v navrhovaném 
normativním textu je, s výjimkami v podobě bezpečnostních rizik 
podle § 18 odst. 2 písm. c) a § 18 odst. 3 písm. b), i), m) a n) zákona, 
založena na konání či nekonání konkrétních jednotlivců, ať již 

VYSVĚTLENO 
NBÚ, v jemu svěřené působnosti, nemá a ani nemůže mít 
ambici postihnout a postihovat vše, měl by však, právě 
s ohledem na realitu, reagovat na alespoň podstatné 
skutečnosti. Je nasnadě, že zpřísňování podmínek 
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působících přímo v orgánech podnikatele nebo pro podnikatele a mají 
vliv na jeho činnost. Proto navrhujeme, aby tito jedinci byli sami 
držiteli příslušného certifikátu (osvědčení či dokladu) a aby se 
podmínky pro jejich vydání zjišťovaly v rámci personální bezpečnosti, 
popř. bezpečnostní způsobilosti. Průmyslová bezpečnost by měla být 
založena na jednoznačných, snadno zjistitelných a kontrolovatelných 
skutečnostech, mezi které patří zejm. ekonomická stabilita či zajištění 
ochrany utajovaných informací pomocí fyzické a administrativní 
bezpečnosti a bezpečnosti kryptografických a komunikačních systémů. 
Bez nutnosti šetření v prostředí a využívání kapacit zpravodajských 
služeb a policie jsou zjistitelné také skutečnosti, které jsou navrhované 
jako bezpečnostní rizika a zároveň jejich podstata nespočívá v aktivitě 
jednotlivce - viz ustanovení uvedená v úvodu této připomínky.  

v návaznosti na zhoršující se bezpečnostní situaci a snahy 
cizích mocí zasahovat do uspořádání České republiky, 
ostatně tato fakta zmiňuje i BIS ve výročních zprávách, 
kladou větší nároky na zajištění bezpečnosti. Ochrana 
utajovaných informací s bezpečností České republiky 
nepochybně souvisí. Posouvání hranic pro zajištění 
bezpečnosti a snahy o zvýšení dohledu jsou zřejmé z již 
platných právních úprav, ale i z přijímaných zákonů. 
Příkladem lze uvést např. zákon o trestní odpovědnosti 
právnických osob, právní úpravu evidence skutečných 
majitelů modifikovanou návrhem zákona o evidenci 
skutečných majitelů, který zpřísňuje podmínky a 
sankcionuje neplnění povinností ke zjišťování a evidenci 
skutečných majitelů,  dále zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, návrh zákona o prověřování 
zahraničních investic, návrh zákona o soukromé 
bezpečnostní činnosti atd.  
Při přijetí připomínky nelze odhlédnout od dopadů, 
přičemž stěžejní by bylo možné identifikovat následovně: 
- zvýšení nároků na podnikatelské subjekty disproporčně 
orgánům státní správy,  
- rozhodně zvýšení administrativního zatížení 
podnikatelských subjektů i fyzických osob, 
- rozhodně zvýšení nákladů státu, 
- vymahatelnost plnění, pokud některá z osob v orgánech 
podnikatele osvědčení nezíská nebo bude zrušeno, 
- nerespektování základního pravidla „need-to-know“, 
- výrazné snížení počtu podnikatelských subjektů 
s možným přístupem k UI až na „malou“ skupinu a de 
facto vytvoření monopolu na přístup k utajovaným 
informacím.  
Dalšími aspekty jsou např. nezjištění vazeb podnikatele 
na rizikové subjekty, riziková činnost právě subjektu 
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podnikatele,  nemožnost účinně a efektivně zasáhnout při 
porušování zákona atd.  

104 BIS Zásadní připomínka: 
Na základě nově navrhované úpravy je rozšiřován okruh osob, které 
budou v rámci bezpečnostního řízení prověřovány. Pokud jde 
o zjišťování informací k jednání podnikatele, bude možno získávat 
informace ke všem příslušným zaměstnancům, pracovníkům či 
externím subjektům vykonávajícím činnost pro podnikatele. 
V důsledku toho mohou být shromažďovány informace i k subjektům, 
jejichž pracovní zařazení vůbec nesouvisí s přístupem k utajovaným 
informacím, ale i těm, jejichž faktický význam může být z pohledu 
posuzování bezpečnostní spolehlivosti podnikatele naprosto 
minimální. Takové rozšiřování okruhu osob, které mohou být šetřením 
dotčeny, si vyžádá vynaložení podstatně vyšších nákladů ve srovnání 
se stávajícím stavem; důvodová zpráva se však s touto skutečností 
nevyrovnala. Takovéto rozšiřování okruhu osob dotčených 
bezpečnostním řízením neskýtá dostatečné právní záruky před 
arbitrárním vedením řízení. 

VYSVĚTLENO 
Novela opticky zpřísňuje podmínky pro přístup k UI u 
podnikatelských subjektů, a to tím, že se orientuje na 
zjišťování skutečností, které jsou z pohledu ochrany UI 
signifikantní. Příkladem může být vlastnická struktura. 
Tento příklad je více než výstižný, protože již nyní Úřad 
zjišťuje vlastnickou strukturu, avšak při jejím zjišťování 
naráží na limity, a proto zavádí institut vlastnické 
struktury po koncového vlastníka.  
V ostatním nelze s obsahem připomínky souhlasit, 
protože v ní předjímané dopady se nezakládají na 
faktech. Nové skutkové podstaty dávají NBÚ možnost 
efektivněji řešit hraniční případy.  
Z pohledu bezpečnostního řízení sice dojde k dílčím 
úpravám postupů a částečně i k rozšíření okruhu 
prověřovaných osob, ovšem v drtivé většině se bude 
jednat o osoby, které mají „přímou“ vazbu na podnikatele 
(nejčastěji právě osoby ve vlastnické struktuře). 
V žádném případě nebudou předmětem ověřování 
všichni zaměstnanci podnikatele, všichni obchodní 
partneři podnikatele ani všichni vlastníci podnikatele, 
nýbrž jen takové osoby, u kterých lze vliv na jednání 
podnikatele nebo ovlivnění podnikatele předpokládat. 
Např. novela ustanovení § 97 písm. b) sice stanoví 
povinnost uvádět koncové vlastníky, současně však de 
facto zvyšuje limitní hranici pro uvádění takovýchto osob, 
protože doposud byl podnikatel s právní formou s.r.o. 
povinen uvádět všechny společníky, kdežto nově bude 
uvádět pouze společníky, kteří dosahují alespoň 10% 
podílu na základním kapitálu nebo na hlasovacích 
právech, tudíž lze říci, že na základě změn dochází k větší 
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transparentnosti a současně i svým způsobem ke snížení 
rozsahu podnikatelem poskytovaných údajů.  
K nově navrhovaným skutkovým podstatám lze uvést, že 
např. institutu „vztahy a vazby“ (aktuálně v návrhu 
ustanovení § 18 odst. 3 písm. l) s reálným předpokladem 
jeho podhrnutí pod ustanovení § 18 odst. 3 písm. c) 
návrhu zákona – návrh na vypořádání připomínky NKÚ, 
poř. č. 79 a též připomínky BIS poř. č. 123) bude užíváno 
v případě, že z provedených standardních úkonů budou 
získány informace, které budou evokovat možnost 
existence negativních skutečností v podobě vztahů 
podnikatele nebo vazeb podnikatele. Až na základě 
takovéto důvodné pochybnosti bude NBÚ realizovat 
následné kroky za účelem úplného a přesného zjištění 
stavu věci, které mohou vyústit v požadavek na 
provedení činnostního šetření. K tomuto je nezbytné 
doplnit, že vztahy nebo vazby jsou i dnes ověřovanou 
skutečností, srov. např. § 18 odst. 3 písm. b) zákona, dále 
též § 18 odst. 3 písm. h) zákona, 
Pokud jde o možnost získávat informace, pak ano, bude-li 
dáno podezření na negativní okolnosti, bude této 
možnosti využíváno. Tento stav se však nijak výrazně 
neliší od stavu současného, protože i dnes NBÚ v případě 
existence negativních okolností souvisejících s výskytem 
osob v prostředí podnikatele reaguje.  
Z pohledu nákladů nedojde k zásadnímu zvýšení, neboť 
jak již bylo uvedeno, nové skutkové podstaty NBÚ umožní 
pouze lépe uchopit hraniční situace, skutečnosti a 
informace a současně pomohou ke zkvalitnění činnosti 
NBÚ, protože NBÚ od novely zákona očekává 
zjednodušení získávání informací a jejich větší přesnost a 
tím možnost NBÚ postupovat účelněji a cíleně. 

105 BIS Zásadní připomínka: VYSVĚTLENO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 56   

Máme za to, že navrhovaná úprava není dostatečně předvídatelná. Ve 
svém nálezu sp. zn. I. ÚS 420/09-1 Ústavní soud judikoval, že: 
„Principu právního státu tak je imanentní princip předvídatelnosti 
práva a zákaz výkonu libovůle orgány veřejné moci. Princip 
předvídatelnosti práva jakožto důležitý atribut právního státu 
podstatným způsobem souvisí s principem právní jistoty a je 
nezbytným předpokladem obecné důvěry občanů v právo.“ V oblasti 
bezpečnostního řízení pak Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 
11/2000 týkajícím se již neúčinného zákona č. 148/1998 Sb., 
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, judikoval, že vymezení bezpečnostních rizik 
musí být značně obecné tak, aby byl ponechán dostatečný prostor pro 
uvážení příslušných orgánů (zde Úřadu). Důsledky právní úpravy však 
musí být předvídatelné, neboť nepředvídatelností se otevírají 
možnosti pro potenciální svévoli příslušných orgánů.  
Z těchto důvodů předkládáme naše připomínky k nově navrhovanému 
znění vybraných ustanovení zákona (zejména těch, které ovlivňují 
angažmá zpravodajských služeb v bezpečnostním řízení), a dále 
návrhy na úpravu některých stávajících ustanovení novelou 
nedotčených, které je ovšem podle našeho názoru záhodno upravit.  

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 
skutečností a o změně některých zákonů byl takto 
judikován pro existenci slova „zejména“ v § 23 odst. 2, 
který vymezoval skutkové podstaty bezpečnostních rizik u 
fyzických osob, kdy právě slovo „zejména“ zavdávalo 
předpoklad toho, že výčet rizik v zákoně není konkrétní, 
nýbrž umožňuje, aby za riziko byla označena i jiná 
skutečnost, kterou zákon fakticky neurčoval, čímž mohlo 
docházet k bezbřehé „tvorbě“ bezpečnostních rizik, a 
proto Ústavní soud shledal, že právní úprava je za 
takového stavu nepředvídatelná. Ústavní soud dále 
spatřoval „nedostatečnost“ právní úpravy  v absenci 
„procesu“ řízení a zamezení soudního přezkumu 
„rozhodnutí“ NBÚ vydávaného ve formě „oznámení“, 
které navíc ve znění předcházejícímu přezkumu Ústavním 
soudem neobsahovalo důvody nevydání.  
Předkladatelem zmiňovaný nález Ústavního soudu 
poskytuje oporu pro NBÚ zvolený přístup k textaci 
úpravy. Nelze souhlasit, že právní úprava není dostatečně 
předvídatelná, neboť není možné dostatečně kazuisticky 
popisovat okolnosti, které lze považovat za bezpečnostní 
riziko. 

106 BIS Zásadní připomínka: 
K § 1a odst. 1 

Máme za to, že skutečnost, že vyzrazení nebo zneužití informace 
může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento 
zájem nevýhodné a že informace spadá do některé z oblastí 
uvedených v katalogu utajovaných informací, by neměla být 
definičním znakem utajované informace. Povinnosti ochrany 
utajovaných informací by se měly vztahovat na každou informaci, 
která je jako utajovaná označena, a to až do jejího odtajnění; to 
nebude splněno, pokud bude možno argumentovat tím, že určitá 
informace, byť jako utajovaná označena, utajovanou není, protože 

VYSVĚTLENO 
Ochrana utajovaných informací je založena na ochraně 
informací, jejichž vyzrazení nebo zneužití může způsobit 
újmu nebo být pro zájem České republiky nevýhodné. 
Není tedy v souladu s principy ochrany utajovaných 
informací chránit informace, které nejsou ve své podstatě 
utajované – nesplní materiální stránku. Zároveň pak není 
účelné postihovat jednání, které nesnižuje ochranu 
utajovaných informací, a to jen z titulu, že byla informace 
neoprávněně označena stupněm utajení. 
Uvedená konstrukce je použita již ve stávající definici 
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splňuje pouze jeden znak utajované informace (označení stupněm 
utajení), zatímco jiné znaky nikoli.  

Proto navrhujeme, aby utajovaná informace byla definována tak, že 
jde o informaci, která je označena stupněm utajení, a aby byla původci 
stanovena povinnost označit takto každou 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.  

utajované informace, přičemž vychází z NATO a EU 
předpisů. 
 

107 BIS Zásadní připomínka: 
K § 2 písm. l) 

Pojem podnikatele je vymezen v § 420 odst. 1 občanského zákoníku. 
Toto vymezení by mělo být v souladu se zásadou stálosti pojmosloví 
aplikovatelné v celém právním řádu; odlišné vymezení v zákoně č. 
412/2005 Sb. je proto nežádoucí. Bez vztahu k § 420 odst. 1 obč. 
zákoníku se koneckonců neobejde ani navrhovaná definice, protože 
k vymezení pojmu podnikatele používá slovo „podnikající“, jehož 
význam nelze zjistit jinde než z obecné občanskoprávní úpravy. 

Navrhujeme proto sám pojem podnikatele nevymezovat, ale stanovit 
takové vlastnosti podnikatele, které jsou nezbytnou podmínkou pro 
to, aby mohl být oprávněným k přístupu k utajovaným informacím, 
resp. držitelem osvědčení nebo dokladu. 

VYSVĚTLENO 
Vlastní úprava není v rozporu s právním pořádkem České 
republiky. Např. v návrhu zákona o soukromé 
bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů 
autor rovněž definuje okruh osob, které vymezuje, cit.: 
„kdo a na základě čeho bude oprávněn vykonávat 
soukromou bezpečnostní činnost, tedy podnikat v oblasti 
komerční bezpečnosti“.  
Regulace výkonu určitých činností je v právním řádu 
České republiky obsažena v celé řadě právních norem, a 
proto se domníváme, že vymezení podnikatele, které 
v principu vychází z definice podnikatele uvedené v § 420 
občanského zákoníku, avšak omezuje jej hlediskem 
teritoriálním a z pohledu hlavní činnosti doplněné o 
oprávnění k provozování podnikatelské činnosti je 
v souladu s právním řádem České republiky a nijak 
nevybočuje.  
Navrhované „stanovení takových vlastností podnikatele“ 
není relevantní, protože snaha o dostatečně výstižný 
popis charakteristik subjektu, který bude podle zákona 
považován za podnikatele přinese více nejasností. 
 
Připomínka byla na základě vysvětlení změněna na 
„doporučující“. 
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Definice podnikatele byla na základě uplatněných 
připomínek doplněna takto: 
l) podnikatelem občan České republiky nebo fyzická 
osoba s trvalým pobytem na území České republiky 
podnikající na základě živnostenského nebo jiného 
oprávnění, obchodní korporace zapsaná do obchodního 
rejstříku se sídlem v České republice založená za účelem 
podnikání, nebo právnická osoba se sídlem v České 
republice, účelem jejíhož založení a hlavní činností je 
podnikání. 

108 BIS Doporučující připomínka: 
K § 4 

Doporučujeme novelizovat tento paragraf tak, že se jeho dosavadní 
text označí jako odstavec 1, provede se navrhovaná úprava jeho 
návětí, a doplní se další odstavce. Bude tak zřejmější, v čem konkrétně 
se mění § 4 odst. 1 od dosavadního znění.  

VYSVĚTLENO 
Z důvodu legislativní ekonomie novelizačních bodů se 
navrhuje předkládaná úprava předmětného ustanovení. 

109 BIS Doporučující připomínka: 
K § 4 odst. 4 

Doporučujeme slova „její podobě“ nahradit slovy „jejím hmotném 
nosiči“, která jsou výstižnější. 

VYSVĚTLENO 
Byl zvolen navrhovaný slovní obrat, zejména s ohledem 
na další úpravu v prováděcím právním předpisu (vyhláška 
č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o 
registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších 
předpisů), který termín „nosič“ neužívá. 

110 BIS Doporučující připomínka: 
K § 4 odst. 5 

Doporučujeme slova „na jejím znázornění“ nahradit slovy „do jejího 
záznamu“.  

VYSVĚTLENO 
Při znázornění musí být patrné, že jde o utajovanou 
informaci, což ze záznamu nemusí být zřejmé.  

111 BIS Doporučující připomínka: 
K § 9 
Důvodová zpráva ve svém druhém odstavci nesouhlasí v písmenech 
s těmi měněnými. 

VYSVĚTLENO 
Jedná se o odkazy na obdobné úpravy v rámci zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 59   

112 BIS Doporučující připomínka: 
K § 11a 
Doporučujeme vypustit slova „přestane být zařazena na pracovním 
místě nebo“ a za slova „přestane vykonávat funkci“ vložit slova 
„pracovní nebo jinou činnost“, aby bylo toto ustanovení navázáno na 
§ 6 odst. 1.  

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení je svou dikcí navázáno na § 69 
odst. 1 písm. b) zákona. 

113 BIS Zásadní připomínka: 
K § 14 odst. 2 písm. d) 
V případě využití v rámci řízení o zrušení platnosti osvědčení má jeho 
postup za následek obligatorní vznik bezpečnostního rizika, což 
s sebou může nést negativní dopady i do budoucnosti (už jen tím, že 
půjde o osobu, které bylo zrušeno osvědčení). Vzhledem k tomu, že 
respektujeme potřebu vypořádat se s případy neudělení souhlasu 
držitelem osvědčení v případech, kdy je šetření Úřadu na vyšší stupeň 
nezbytné, navrhujeme ponechání okolností v podobě opakovaného 
neposkytnutí nezbytné součinnosti při bezpečnostním řízení 
zahájeném podle § 101 odst. 1, doplněné o neudělení souhlasu podle 
§ 107 odst. 5, v rámci fakultativních bezpečnostních rizik. Toto řešení 
umožní náležité správní uvážení s přihlédnutím ke všem okolnostem 
daného případu. 
Neztotožňujeme se s odůvodněním rozšíření zde zaváděného nového 
obligatorního rizika o neudělení souhlasu s prověřováním na vyšší 
stupeň utajení. Skutečnost, že držitel osvědčení určitého stupně 
(Důvěrné a Tajné) nesouhlasí s provedením šetření na vyšší stupeň 
(Tajné nebo Přísně tajné), automaticky neznamená, že je 
bezpečnostně nespolehlivý a že by v důsledku odmítnutí jeho 
souhlasu docházelo k poškození nebo ohrožení zájmu České republiky. 
Zároveň se nutně nemusí jednat o maření bezpečnostního řízení, jak 
je uvedeno v důvodové zprávě. Lze si totiž představit příklad, kdy 
účastníku řízení bylo vydáno osvědčení prostřednictvím úkonů 
odpovídajících požadovanému stupni (tj. bez zvýšení stupně 
prověřování) a tato osoba v případě zahájení řízení o zrušení platnosti 
osvědčení podle § 101 odst. 1 nemusí s postupem zahrnujícím 

VYSVĚTLENO 
Uvedené obligatorní riziko nemá „stigmatizační“ 
charakter, neboť prakticky „expiruje“ jeho konstatováním 
a v případě nové žádosti o vydání osvědčení nebude moci 
být toto chování přičteno fyzické osobě k tíži. Pokud jsou 
srovnávány důsledky neudělení souhlasu dle § 107 odst. 5 
zákona v řízení o vydání veřejné listiny a v řízení o zrušení 
platnosti osvědčení je na místě zdůraznit, že v prvém 
případě (zastavení bezpečnostního řízení) nemá účastník 
řízení právo podat opravný prostředek, zatímco v případě 
rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení může fyzická 
osoba podat proti rozhodnutí rozklad a v řízení o 
opravném prostředku budou posuzovány veškeré 
okolnosti případu, vč. obhajoby a případné věcné 
argumentace účastníka řízení. Uvedený institut a 
zákonnost jeho užití bude rovněž předmětem přezkumu 
v rámci správního soudnictví. Považujeme za 
neakceptovatelné, aby v případě řízení zahájeného z moci 
úřední bylo právo „svobodné volby“ jednotlivce 
nadřazeno zájmu na zjištění skutečného stavu věci. 
V opačném případě by řízení o zrušení platnosti veřejné 
listiny zcela ovládl držitel osvědčení, který by měl napříště 
určovat, jaké úkony může správní orgán vůči němu 
aplikovat. Je potřeba věcně rozlišovat mezi postavením  
žadatele o vydání osvědčení a pozicí držitele veřejné 
listiny, který navíc zpravidla i má přístup k utajovaným 
informacím. Taková osoba je z podstaty věci povinna 
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prověřování na vyšší stupeň souhlasit. Důvody pro neudělení souhlasu 
ze strany této osoby mohou být různé. Může jít například o osobu, 
která by ze svého přesvědčení nesouhlasila s prověřováním na vyšší 
stupeň ani v případě řízení o vydání osvědčení. Tyto nebo srovnatelné 
případy subjektivního rozhodnutí účastníků řízení nelze považovat za 
maření bezpečnostního řízení. Zatímco v případě řízení o vydání 
osvědčení může účastník řízení tohoto svého práva svobodně využít 
(následkem je pouze zastavení řízení), tak v rámci řízení o zrušení 
platnosti osvědčení by se tato osoba stala bezpečnostně rizikovou. 
Postup, při kterém účastník řízení využije totožné možnosti 
z totožných důvodů, by pak měl rozličné následky.  

strpět větší zásah do jejích osobní integrity a za 
předpokladu, že tento zásah je pro ni neakceptovatelný, 
má možnost vzdát se privilegia být držitelem osvědčení 
projevem vlastní vůle (vrácením osvědčení tomu, kdo ho 
vydal). Jak již uvádí důvodová zpráva, postup úřadu je 
transparentní, výjimečný, odůvodněný a především 
přezkoumatelný. 
 
Připomínka byla na základě vysvětlení změněna na 
„doporučující“. 
 

114 BIS Zásadní připomínka: 
K § 14 odst. 3 písm. f) 
Nově vytvořené bezpečnostní riziko v plném rozsahu nahrazuje 
osobnostní způsobilost, která je dosud samostatnou podmínkou pro 
vydání osvědčení (stejná změna je navrhována také v rámci 
bezpečnostní způsobilosti). S touto změnou úpravy nesouhlasíme 
a kromě toho, že bez zjevného důvodu rozšiřuje okruh informací, ke 
kterým budou zpravodajské služby povinny zabezpečovat informace 
(a to mnohdy informace velmi citlivého charakteru), máme k ní dvě 
zásadní výhrady. Získávání informací k tomuto bezpečnostnímu riziku 
bude obtížné, protože první část rizika tak, jak je definováno, směřuje 
k tomu, že budou zpravodajské služby zabezpečovat informace 
k poruchám zdraví, tedy k vysoce odborné oblasti. K té nemají osoby 
podílející se na zabezpečování informací dostatečnou kvalifikaci, která 
bude v některých případech žádoucí například pro správné zaměření 
operativního šetření a pro získávání konkrétních informací. 
V některých případech může nastat potřeba podrobit informace 
získané zpravodajskými službami k tomuto bezpečnostnímu riziku 
znaleckému přezkoumání za účelem zjištění, zda získané informace 
vypovídají o poruše zdraví. O tom, že budou v souvislosti s tímto 
bezpečnostním rizikem využívány znalecké posudky, se zmiňuje 
i důvodová zpráva. V této souvislosti poukazujeme na možné obtíže 

VYSVĚTLENO 
Pohnutky zavádějící změnu koncepce tzv. osobnostní 
způsobilosti jsou zevrubně vysvětleny v důvodové zprávě. 
Pokud jde o povahu informací, zpravodajské služby 
v rámci šetření zabezpečují informace velmi citlivého 
charakteru (především z privátní sféry účastníka řízení) ve 
vztahu k ovlivnitelnosti osoby již na podkladě stávající 
právní úpravy. Pojetí navrhovaného bezpečnostního 
rizika nezvyšuje nároky na odbornost příslušníků 
zpravodajské služby v oblasti psychologie a psychiatrie. 
Šetření zpravodajské služby k účastníkovi řízení na žádost 
NBÚ probíhá v zásadě vytěžením osob, které 
k účastníkovi řízení mají vztah, jsou s ním ve styku nebo 
k němu disponují informacemi získanými přímou 
zkušeností nebo zprostředkovanou cestou. Úkolem 
zpravodajské služby není provádět odborná vyšetření, 
stanovovat medicínské diagnózy či obstarávat 
zdravotnickou dokumentaci, nýbrž zjišťovat výskyt 
chování a projevů šetřené osoby, která jsou navenek 
vnímány jako manifestace zdravotní (nejčastěji psychické) 
poruchy. Takové chování je snadno detekovatelné i 
v běžném životě v rámci mezilidské interakce a je 
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spojené s předpokládanou potřebou znalce seznámit se alespoň 
s částí informací obsažených v našich zprávách. Zprávy obsahující 
relevantní informace jsou zásadně v utajovaném režimu, a proto zde 
nastane z podstaty věci potřeba vyřešit otázku zpřístupnění těchto 
zpráv, což může být v některých případech v rozporu se zájmy 
zpravodajských služeb například na ochranu zdrojů. Druhou naší 
výhradou je fakt, že formulace „skutečnost, že (…) se ve struktuře její 
osobnosti vyskytují takové charakteristiky, které mohou mít negativní 
vliv na její schopnost utajovat informace“ nebude v konečném 
důsledku znamenat nic jiného, než zjišťování informací k chování, 
které má negativní vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost fyzické 
osoby. Tím je zakládána duplicita s bezpečnostním rizikem v § 14 odst. 
3 písm. c). Na základě výše uvedeného navrhujeme zachovat stávající 
samostatnou úpravu osobnostní způsobilosti. 

vnímáno i laiky, tedy osobami bez příslušného odborného 
vzdělání. Samotný závěr o existenci poruchy zdraví 
jakožto bezpečnostním riziku se v praxi neobejde bez 
odborné opory v podobě znaleckého posudku. Institut 
znaleckého zkoumání v případech odborného posouzení 
skutečností důležitých pro rozhodnutí zůstal navrhovanou 
změnou zákona nedotčen. Šetření zpravodajské služby 
nadále zůstává v mezích opatřování informací a indicií, 
které se týkají chování fyzické osoby navenek. Pokud jde 
o ochranu zpravodajských informací utajovaného 
charakteru, je legitimním právem zpravodajské služby 
uplatňovat podmínku neuvolnění konkrétních 
utajovaných informací, jejichž je původcem, ve vztahu ke 
znalci, byť tento by jinak splňoval podmínky pro přístup 
k utajovaným informacím příslušného stupně. Samotné 
znalecké zkoumání, resp. kvalita a objektivita znaleckého 
posudku, nebude dle názoru NBÚ negativně ovlivněna, 
neboť znalecké zkoumání je prováděno exaktními 
vědeckými postupy, přičemž objektivní odborný závěr, 
zda fyzická osoba trpí příslušnou poruchou zdraví, 
nemůže být zkreslen absencí konkrétních operativních 
poznatků získaných k osobě činnostním šetřením. 
 
Rovněž druhá námitka se jeví jako lichá, neboť se jedná o 
potenciální bezpečnostní riziko, které se nemuselo 
v minulém chování projevit, či se navenek neprojevilo 
v takové míře, aby jeho označení za bezpečnostní riziko 
obstálo ve světle korektivu obsaženého v § 14 odst. 6 
návrhu zákona. 

115 BIS Doporučující připomínka: 
K § 14 odst. 4  
Nad rámec výhrad, které máme k bezpečnostnímu riziku dle § 14 odst. 
3 písm. f), dodáváme, že na rozdíl od ostatních rizik předkládaný návrh 

VYSVĚTLENO 
Bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. f) návrhu 
zákona se zjišťuje aktuálně a nikoli retrospektivně, čemuž 
ostatně odpovídá jazykový i logický výklad tohoto 
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nevymezuje období, za které mají být zjišťovány záležitosti týkající se 
poruch zdraví fyzické osoby. Absence lhůty není vysvětlena ani 
v důvodové zprávě. Nabízí se tedy otázka, zda mají být informace 
k poruchám zdraví zjišťovány výlučně ke stavu v době realizace 
bezpečnostního řízení (tak, jak vyplývá z gramatického výkladu), či za 
jiné, delší období (např. vzhledem k tomu, že porucha zdraví může 
vznikat průběžně, dlouhodobě a taky její projevy mohou být v různých 
fázích jejího vývoje odlišného charakteru a intenzity). Přestože 
preferujeme zachování stávající podoby osobnostní způsobilosti jako 
jedné z podmínek přístupu k utajovaným informacím, v případě 
neakceptování této připomínky navrhujeme změnit navrhované 
ustanovení § 14 odst. 4 následujícím způsobem: „Bezpečnostní rizika 
uvedená v odstavci 2 písm. a) až c) a 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 f) 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.“. 

ustanovení. Zjišťování bezpečnostního rizika tak bude 
probíhat pouze v rámci bezpečnostního řízení. 
Upřesnění bude doplněno do důvodové zprávy. 

116 BIS Doporučující připomínka: 
K § 15 odst. 1 písm. b) 
Pod názvem „Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci 
a formy přístupu podnikatele k utajované informaci“ by neměl být 
upraven přístup právnické osoby, která není podnikatelem, neboť 
právě s ohledem na název se tato část má týkat pouze přístupu 
podnikatelů. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
Ustanovení upravující přístup právnické osoby, která není 
podnikatelem, bylo přesunuto do jiné části návrhu 
zákona. 

117 BIS Doporučující připomínka: 
K § 17 (Ekonomická stabilita)  
Novela přidává další kritéria (jak obligatorní, tak fakultativní), na 
základě kterých nebude podnikatel splňovat podmínku ekonomické 
stability. Vytrhnutí jen některých finančních ukazatelů o daném 

VYSVĚTLENO 
V souvislosti se ztrátou, jako výsledku podnikatelské 
činnosti, je nezbytné upozornit na ustanovení § 182 a § 
403 ZOK. Zejména pak ustanovení § 403 zcela popisně a 
detailně hovoří o ztrátě a jejím poměru k základnímu 
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podnikateli (v daném případě dlouhodobá ztráta či záporný vlastní 
kapitál) působí nesystematicky. Specifita a senzitivita takového testu 
ekonomické stability je dle našeho názoru výrazně nízká. Příkladem je 
možné uvést dlouhodobou ztrátu (alespoň 5 účetních období po 
sobě). Byť jsme si vědomi, že se jedná jen o fakultativní hledisko, lze 
nalézt četné příklady, kdy ani takto dlouhodobá ztráta nesvědčí 
o ekonomické nestabilitě a tedy o existenci rizika pro nakládání 
s utajovanými informacemi. Naopak lze najít opět příklady 
společností, které byť vykazovaly zisk, byly ekonomicky nestabilní, 
neboť vykazovaly nezdravé zadlužení či špatnou strukturu svých 
závazků. Pokud má být kritériem pro vydání osvědčení podnikatele 
jeho ekonomická stabilita, bylo by nezbytné pro objektivní posouzení 
vycházet z komplexního posouzení všech důležitých dokumentů 
týkající se účetnictví podnikatele (tedy zejména účetní závěrky, 
výroční zprávy či zprávy auditora) a nikoli jen z několika ukazatelů, 
které mohou být samy o sobě bez dalšího kontextu značně zavádějící. 
Výčet jen některých ukazatelů může také vyvolávat interpretační 
nejasnosti na straně prověřovaných společností (např. může v žadateli 
vyvolat dojem, že je-li společnost v zisku, nemusí se obávat, že by její 
např. výrazné předlužení mohlo vést k nevydání osvědčení).  
Snaha zjednodušit hodnocení ekonomické stability na několik 
jednoduchých kritérií, jako např. 5 let po sobě jdoucí ztráta, povede 
sice k ulehčení rozhodování na straně Úřadu, ale v mnoha případech 
nepřinese správný výsledek. Na druhé straně je zřejmé, že komplexní 
hodnocení ekonomické situace posuzovaných společností vytvoří 
významné kapacitní nároky časové i odborné.  
Lze shrnout, že pokud jde o nově přidané skutkové podstaty 
ekonomické nestability, navrhujeme zvážit, zda v navrhované podobě 
a rozsahu dostatečně vypovídají o ekonomickém zdraví podnikatele. 
Jsme přesvědčeni, že za účelem zjištění ekonomické stability je třeba 
disponovat komplexním přehledem o obchodních vztazích a účetnictví 
podnikatele, což je o to důležitější u obligatorních skutkových podstat, 
u kterých se na rozdíl od těch fakultativních neuplatní správní uvážení. 

kapitálu společnosti, cit.: „Představenstvo svolá valnou 
hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky 
dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních 
zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny 
základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny 
okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a 
navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí 
jiného vhodného opatření.“.  
Je nasnadě, že ustanovení § 182 ZOK míří na stejnou 
skutečnost, avšak s ohledem na fakt, že základní kapitál 
společnosti s ručením omezením může činit 1 Kč, nemůže 
se toto ustanovení dovolávat poloviny základního 
kapitálu, a proto u hrozícího úpadku odkazuje na jiný 
právní předpis.  
Obě skutkové podstaty pracují se záporným výsledkem 
hospodářské činnosti podnikatelských subjektů a mají 
oporu pro své východisko např. i v ZOK. 
Důležitým aspektem je právě fakultativnost navrhované 
úpravy ekonomické nestability. Vymezení je indikátorem 
toho, že podnikatel může být ekonomicky nestabilní. 
V návaznosti na zjišťování takovýchto skutečností bude 
NBÚ realizovat návazné kroky ke zjištění skutečného 
stavu.  
Obecně lze uvést, že NBÚ nechce a nebude suplovat 
činnost finančního úřadu, auditora nebo soudu.  
Konkrétně tedy lze uvést, že samotná existence zákonem 
předvídané „ztráty“ nebo „záporného vlastního kapitálu“ 
v § 17 odst. 2 písm. e) a f) zákona nepovede 
k automatickému nevydání/zrušení osvědčení 
podnikatele a NBÚ provede doplňující úkony ke zjištění 
okolností (příčin) tohoto stavu a následně hodnocení 
rizikovosti tohoto stavu, nikoli však podrobným 
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ekonomickým rozborem hospodářské situace 
podnikatele, nýbrž striktně pouze optikou hodnocení této 
skutečnosti ve vztahu k ochraně utajovaných informací, 
tak jak popisuje v důvodové zprávě. 
Případné nevydání/zrušení osvědčení bude mít za 
následek „pouze“ tu skutečnost, že podnikatel nebude 
mít přístup k utajovaným informacím. Shodně 
s předchozím tedy nebude bránit podnikateli v jeho další 
podnikatelské činnosti, a pokud podnikatel odstraní tyto 
negativní okolnosti, bude moci požádat o vydání 
osvědčení podnikatele. 
V bezpečnostním řízení není požadována nepochybná 
jistota. Ekonomickou stabilitu pak NBÚ vnímá jako 
konstantní, vyvážený a ustálený stav v oblasti 
hospodaření toho kterého subjektu, která je dána 
relevantními výsledky za delší časové období, během 
něhož u daného podnikatele nedochází k jakýmkoliv 
excesům. Tento názor NBÚ byl aprobován soudní praxí. 

118 BIS Zásadní připomínka: 
K § 18 
Předně navrhujeme stanovit období, za které se zjišťují bezpečnostní 
rizika obdobně, jako je tomu u fyzických osob v rámci personální 
bezpečnosti. 

VYSVĚTLENO 
Stanovení doby, po kterou se budou zjišťovat 
bezpečnostní rizika nelze akceptovat, a to s ohledem na 
subjekt, kterým je podnikatel, přičemž nelze odhlédnut 
ani od dynamiky podnikatelského prostředí. Nezřídka se o 
podnikatelském prostředí hovoří jako o „živém 
organismu“, který se mění a nelze tak stanovit 
jednoznačná období, za která by se rizika zjišťovala. 
Akceptace „období“ by s sebou současně přinesla jednak 
rozšíření okruhu subjektů, které by byly Úřadem 
prověřovány, a dále, což Úřad považuje za zásadní fakt, 
skutečnost, že předmětem prověřování by se staly 
subjekty, které již s podnikatelem nemají žádné vztahy a 
tudíž by nemohly mít vliv, dokonce ani povědomí o tom, 
že jsou předmětem prověřování (otázka přiměřenosti – 
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třetích práv).   
Primárně však půjde o rizika směrem k aktuálnímu 
personálnímu složení statutárního orgánu podnikatele. 
 

119 BIS Zásadní připomínka: 
K § 18 
Neztotožňujeme se s novým vymezením bezpečnostních rizik, 
zejména s ohledem na nejasný a nepředvídatelný okruh subjektů, 
jejichž aktivity mohou mít negativní vliv na posuzování bezpečnostní 
spolehlivosti podnikatele. Navrhovaná formulace bezpečnostních rizik 
potenciálně umožňuje shromažďování informací a provádění šetření 
zpravodajských služeb a policie k velmi širokému spektru subjektů, 
a to včetně subjektů, jejichž okruh nelze na základě navrhovaného 
znění předvídat. Získávání informací v rámci bezpečnostního řízení 
může dle našeho názoru a s přihlédnutím k našim zkušenostem 
postihnout i ty subjekty, jejichž aktivity nemají žádnou souvislost 
s ochranou utajovaných informací v rámci podnikatele, včetně těch, 
jejichž činnost nemá na jeho existenci a výkon podnikatelské činnosti 
vliv. Takto široké pojetí prověřování podnikatele nešetří práva 
a oprávněné zájmy osob řízením dotčených, neboť dle navrhovaného 
znění zakládá možnost šetřit i k osobám, které nemají vůbec 
povědomí o prověřování podnikatele, nejsou informovány v rozsahu 
stejném jako představitelé podnikatele a nemají tedy možnost se 
případně efektivně bránit.  
V případě zařazení „podnikatele“ jako takového mezi subjekty, u nichž 
je posuzována jejich činnost proti zájmu České republiky (viz § 14 
odst. 2 písmeno a) zákona), nám není zřejmé, na jaké konkrétní entity 
se toto ustanovení vztahuje. V důvodové zprávě k tomuto bodu 
rovněž nejsou uvedeny žádné podrobnosti, což nijak nepřispívá ke 
zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti právní úpravy. I s ohledem na 
trestněprávní odpovědnost právnických osob (zde ve smyslu 
podnikatele) lze dovozovat, že se tato skutková podstata, pokud jde 
o podnikatele, soustředí na jednání podnikatele jako celku. Také 

VYSVĚTLENO 
Viz vypořádání k připomínce č. 104. 
 
Nad rámec shora vedeného lze doplnit jen fakt, že prisma 
předkladatele připomínky spočívající v „ochraně práv 
třetích osob“ neodpovídá realitě, neboť i za stávajícího 
stavu (neměnně od počátku existence NBÚ) NBÚ zjišťuje 
existenci bezpečnostního rizika u podnikatele (fyzické 
osoby), které může být založeno na podkladě vztahů 
podnikatele s osobami mimo podnikatele (fyzické i 
právnické). Zjišťování negativních okolností se i za 
takového stavu vždy váže jedině ke zjišťování existence 
bezpečnostního rizika a tedy k otázce splňování 
bezpečnostní spolehlivosti podnikatele (fyzické osoby).  
NBÚ neprovádí „plošné“ šetření osob, které se 
v prostředí nebo okolí podnikatele vyskytovaly nebo jen 
mihly, nýbrž postupuje na podkladě dostupných a 
zjištěných informací.  Pro úplnost přílišného konstruktu 
připomínky lze uvést příklad činnosti proti zájmům České 
republiky bývalého člena orgánů podnikatele nebo 
vlastníka podnikatele, který byl judikován rozhodnutími 
soudů. 
Nad rámec shora uvedeného považujeme za nezbytné 
doplnit, že otázka práv třetích osob je tak spíše otázkou 
volby (rozhodnutí) daného účastníka řízení (fyzické osoby 
a podnikatele) o tom, zda žádost o vydání osvědčení 
podá. 
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v tomto případě je nicméně jednání podnikatele možné vždy 
přisuzovat nějaké konkrétní osobě v něm působící. Následky jejího 
jednání budou vždy přičítány jednání jejích statutárních orgánů. Za 
předpokladu, že bychom odhlédli od výše uvedeného, k obtížnosti 
postižení podnikatelova jednání dále doplňujeme, že ani v rámci 
soudního řízení zpravidla nejsou přezkoumávány důvody rozhodnutí 
jeho orgánů. Trestání podnikatele prostřednictvím nevydání 
osvědčení či zrušení jeho platnosti je tak z našeho pohledu 
nepřípustné. 
Z tohoto pohledu máme za to, že stávající úprava bezpečnostního 
rizika v § 18 odst. 2 písm. a) je jednoznačnější, a to zejména z toho 
důvodu, že přesněji stanoví okruh subjektů, jejichž jednání může být 
podnikateli v negativním smyslu přičítáno. Obdobně jako v případě 
písmena a) nám je nejasný také výklad termínu „podnikatel“ 
v písmeně b), obzvláště týká-li se bezpečnostní riziko potlačování 
základních práv a svobod, anebo podpory takové činnosti. Za 
předpokladu, že by měl být subjektem skutkové podstaty podle písm. 
b) podnikatel jako takový, máme za to, že by současně nezbytně 
docházelo k porušování právních předpisů. Pakliže by ovšem tato 
skutková podstata měla postihovat jednání konkrétních osob z řad 
podnikatele, není jasné, o jaké osoby a v jakém vztahu k podnikateli 
by se mělo jednat. Nejsou nám zřejmé důvody zakotvení termínu 
„podnikatel“ do této skutkové podstaty a v této souvislosti 
považujeme za nutné upřesnit výklad uvedeného pojmu. Současně 
nepovažujeme za potřebné rozšiřovat okruh osob, jejichž jednání by 
mohlo mít dopady na bezpečnostní spolehlivost podnikatele ve 
smyslu naplnění tohoto bezpečnostního rizika, neboť podnikateli 
nelze obecně přičítat k tíži potenciálně závadové jednání jakýchkoli 
v něm působících či s ním spolupracujících osob, ale pouze těch, které 
jsou způsobilé za něj jednat nebo jej svým jednáním zavazovat, 
popřípadě na řízení podnikatele uplatňovat rozhodující vliv.   

120 BIS Zásadní připomínka: 
K § 18 odst. 2 písm. c)  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Otázka přiměřenosti s ohledem na možnost vložení 
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Novela zavádí jako obligatorní kritérium, kdy podnikatel nesplňuje 
podmínku bezpečností spolehlivosti, skutečnost, že práva společníka 
podnikatele, a to i prostřednictvím jiných právnických osob, vykonává 
svěřenský fond. Postrádáme bližší zdůvodnění takové úpravy. 
Důvodová zpráva uvádí, že novela tohoto ustanovení je činěna 
s ohledem na anonymitu majetku vloženého do svěřenského fondu, 
který byl zaveden novým občanským zákoníkem (§ 1448 a násl. 
občanského zákoníku). Máme za to, že tento argument je vzhledem 
k existenci evidence svěřenských fondů lichý (alespoň co se týče 
svěřenských fondů podle českého práva). Zároveň upozorňujeme na 
riziko, že není v návrhu vymezeno, že se se ustanovení týká pouze 
společníka, který má rozhodující vliv. Jedná se přitom o obligatorní 
důvod pro nesplnění bezpečnostní spolehlivosti. Lze si tak představit 
hypotetický scénář, že někdo převede zcela marginální podíl do 
svěřenského fondu, což by vedlo k odejmutí osvědčení (riziko je 
evidentní zejména u společností veřejně obchodovatelných na burze, 
kde obchody s minoritními podíly probíhají zcela bez zapojení 
většinového majitele).  
Svěřenský fond je standardním institutem využívaným napříč právními 
řády. Rovněž podle tuzemského práva jde o legální a legitimní 
možnost správy majetku. Nelze se proto ztotožnit s důvodovou 
zprávou, podle níž je třeba výkon práv vlastníka podnikatele 
prostřednictvím svěřenského fondu z důvodu anonymity do něj 
vloženého majetku shledávat za obligatorní bezpečnostní riziko. 
Taková úvaha představuje další případ nesouladu navrhované právní 
úpravy s obecným požadavkem právní jistoty. Připouštíme, že za 
jistých okolností může vzhledem k anonymitě do svěřenského fondu 
vloženého majetku docházet k jeho zneužití např. k legalizaci výnosů 
z trestné činnosti. Je ovšem nespravedlivé, aby byl podnikatel 
automaticky (tj. bez možnosti jakéhokoliv správního uvážení) trestán 
za to, že některý z jeho společníků využil zákonem předvídanou 
možnost správy svého majetku. Ačkoli je majetek ve svěřenských 
fondech skutečně anonymní (samostatný), mělo by být v každém 

marginálního podílu podnikatele do svěřenského fondu je 
přiléhavá. Zjišťování „rozhodujícího vlivu“ by však v praxi 
mohlo činit obtíže. Jako účelné se tedy jeví použít 
veličinu, která by působila jednoznačně a odstranila 
nejistotu. Zákon o ochraně UI považuje za významný podíl 
na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech 10% 
podíl. Návrh se upravil v souladu s připomínkami MS a 
NKÚ v tom smyslu, že se podíl 10 % a více na základním 
kapitálu, a pokud by poměr hlasovacích práv 
nekorespondoval s podílem na základním kapitálu, pak 
podíl 10 % a více na hlasovacích právech vložený do 
svěřenského fondu považuje za rozlišovací znak/hranici 
existence tohoto bezpečnostního rizika. Nadto se doplnila 
podmínka, že současná činnost v předmětném 
ustanovení definovaných osob (obmyšlené osoby, 
svěřenecký správce, zakladatel) proti zájmu ČR nebo 
podpora takové činnosti je dalším vymezujícím kritériem.   
Nad rámec uvedeného vyjádření ve vypořádání 
připomínky č. 39 doplňujeme, že konstatování existence 
bezpečnostního rizika není trestem (sankcí), ale 
opatřením, kterým stát reaguje na byť jen  potencialitu 
existence negativních okolností.    
 
§ 18 odst. 2 
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 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 
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konkrétním případě posuzováno, zda by mohl být společník v podobě 
svěřenského fondu pro podnikatele bezpečnostně rizikový. Pro 
úplnost dodáváme, že k zabránění zneužití svěřenských fondů slouží 
tzv. evidence svěřenských fondů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2018. 
Právě tato evidence slouží k vyšší transparentnosti a důvěryhodnosti, 
jelikož jsou do ní zapisovány údaje o jeho zakladatelích, obmyšlených 
osobách a o osobě zakladatele. Úřad má do této evidence přístup.  
Z uvedených důvodů navrhujeme zařazení této skutkové podstaty 
nanejvýš mezi fakultativní bezpečnostní rizika. V souvislosti s touto 
námi navrhovanou změnou ovšem upozorňujeme, že za předpokladu, 
že nebude přijata naše připomínka ohledně úpravy vymezení 
jednotlivých fakultativních bezpečnostních rizik (viz níže), mohlo by 
v případě svěřenských fondů docházet k překrývání rizikem v § 18 
odst. 3 písm. l), tj. jednání podnikatele nebo jeho vztahy či vazby 
k jiným osobám, které mají negativní vliv na jeho důvěryhodnost nebo 
ovlivnitelnost. Uvedené by způsobilo nežádoucí duplicitu 
bezpečnostních rizik.  

činnost spočívající v potlačování základních práv 
a svobod anebo takovou činnost podporovala, 
 

121 BIS Zásadní připomínka: 
K § 18 odst. 2 písm. d) 
Zde odkazujeme na naši připomínku k § 14 odst. 2 písm. d) zákona. 

VYSVĚTLENO 
Řízení o zrušení platnosti je zahajováno na základě 
důvodných pochybností o splňování podmínek pro vydání 
osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele.  
Nesoučinnost podnikatele v rámci řízení o zrušení 
platnosti osvědčení podnikatele lze samozřejmě 
„omlouvat“ rozličnými důvody. Je ale nasnadě, že souhlas 
s opatřením vyššího stupně je v zákoně zakotven a je tedy 
legitimním nástrojem pro ověřování splňování podmínek, 
se kterým je (měl by být) podnikatel seznámen již 
v okamžiku podání žádosti o vydání osvědčení 
podnikatele. Je jen jeho volbou, zda se úkonům v řízení 
pro vyšší stupeň utajení podrobí, tedy zda souhlas 
s opatřeními vyššího stupně utajení udělí.  
Neudělení souhlasu resp. nečinnost účastníka řízení 
v případě vyžádání souhlasu je proto zřejmým projevem 
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vůle, jejímž důsledkem je nemožnost NBÚ provést úkony, 
které mohou vést nejen ke konstatování existence 
bezpečnostního rizika, ale též i k vyloučení existence  
bezpečnostního rizika u účastníka řízení.  
Držení osvědčení osobou, u které existují důvodné 
pochybnosti o splňování podmínek pro jeho vydání by 
bylo v jasném rozporu se zájmy České republiky a 
současně rezignací na ochranu UI. 
Připomínka byla po vysvětlení změněna na 
„doporučující“. 

122 BIS Doporučující připomínka: 
K § 18 odst. 3 písm. g)  
S ohledem na přečíslování v novelizačním bodě č. 40, by místo písm. 
g) mělo být uvedeno písm. e), přičemž toto písmeno je zde zřejmě 
uvedeno zbytečně, když ke větší změně dojde novelizačním bodem č. 
44, kdy se část zrušuje. 

VYSVĚTLENO 
Znění novelizačních bodů odpovídá navrhovaným 
změnám uvedeným v platném znění. 

123 BIS Zásadní připomínka: 
K § 18 odst. 3 písm. c) a l) 
Chápeme snahu postihnout v rámci bezpečnostního řízení situace, kdy 
v souvislosti s aktivitou podnikatele dochází k postupům, které nejsou 
v rozporu s právními předpisy, ale celospolečensky jsou považovány za 
nežádoucí, nedůvěryhodné nebo pochybné. Je však otázkou, zda je 
účelem zákonné úpravy ochrany utajovaných informací takové 
jednání „postihovat“ právě v rámci průmyslové bezpečnosti. Stejně 
jako v případech předchozích skutkových podstat ani nemůžeme 
akceptovat nejasné vymezení subjektů, které mohou svým jednáním 
tuto skutkovou podstatu naplnit, a to i s ohledem na znění důvodové 
zprávy, podle níž může toto bezpečnostní riziko spočívat v „jednání 
některé fyzické osoby z řad podnikatele, která jedná v rozporu 
s právním řádem České republiky, dopouští se společensky 
neakceptovatelného chování nebo právně hraničního jednání nebo 
jedná způsobem, který ovlivňuje dobré jméno podnikatele nebo 
porušování právního řádu, nerespektování pravidel nebo takové 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO  
Dochází ke sloučení stávajících písmen c) a l) § 18 odst. 3 
návrhu zákona. 
 
c) chování podnikatele, člena statutárního nebo 
kontrolního orgánu anebo prokuristy, popřípadě 
činnost podnikatele, člena statutárního nebo 
kontrolního orgánu anebo prokuristy, které má 
negativní vliv na důvěryhodnost nebo 
ovlivnitelnost podnikatele, 
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ovlivňování je běžným standardem nebo přímo firemní kulturou 
podnikatele a projevuje se v jeho jednání“.  
Opět zde narážíme na kombinaci velmi širokého výkladu pojmu 
podnikatel (viz písm. c/), o čemž svědčí i citace důvodové zprávy, na 
velmi široké uvážení toho, co vše lze do takového jednání/chování 
zahrnout (viz písm. c/ a písm. l/) a na velmi široký okruh osob, které 
bude možno prověřovat, ačkoli nemusí mít v rámci podnikatele 
k utajovaným informacím přístup (viz písm. l/). K tomu lze nad rámec 
novely uvést, že samotný průběh řízení by zejména v oblasti 
průmyslové bezpečnosti v některých případech urychlilo 
a zjednodušilo mj. oprávnění Úřadu vyžadovat informace získané při 
správě daní (zejména ve vztahu k bezpečnostnímu riziku v písm. a/).  
Tento fakt může ve svém důsledku vést k získávání a shromažďování 
informací i k osobám, které nepřicházejí do styku s utajovanou 
informací a jsou vůči podnikateli ve velmi vzdáleném vztahu, který 
nemůže mít žádný faktický dopad na jeho důvěryhodnost nebo 
ovlivnitelnost. Ze zákonné definice ani z důvodové zprávy nejsme 
schopni dovodit, kde je hranice okruhu osob, jejichž jednání by danou 
skutkovou podstatu naplnilo. Vzhledem k výše uvedenému máme za 
to, že navrhované znění opomíjí zásadu přiměřenosti právní úpravy 
jejímu účelu.  
Ve vztahu k bezpečnostnímu riziku zakotvenému v § 18 odst. 3 písm. 
c) poukazujeme na nedostatečné rozlišení mezi užívanými 
legislativními termíny „chování“ a „jednání“. Oba pojmy lze dle 
našeho názoru zaměňovat (dochází k překryvu rizik). K tomu přispívá 
i důvodová zpráva, která oba tyto termíny zaměňuje (viz výše uvedená 
citace, která hned ve svém úvodu chování vykládá jako jednání).  
Ke svěřenskému fondu dále podotýkáme, že nemá právní subjektivitu, 
a tudíž nemůže vykonávat práva. Ta může vykonávat jen správce 
fondu.   

124 BIS Doporučující připomínka: 
K § 18 odst. 3 písm. k) (fakultativní kritéria bezpečnostní 
spolehlivosti)  

VYSVĚTLENO 
NBÚ při hodnocení existence této skutečnosti bude 
přihlížet ke kritériím, které zmiňuje v důvodové zprávě. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 71   

Novela nově jako fakultativní kritérium, kdy podnikatel nesplňuje 
podmínku bezpečností spolehlivosti, upravuje neplnění finančních 
závazků, přestože mu v tom nebrání jiným právním předpisem 
předvídané okolnosti, pro které tyto závazky nelze plnit. Vzhledem 
k tomu, že neplnění závazků není vázáno na nějakou objektivní 
skutečnost (např. pravomocné rozhodnutí soudu o povinnosti zaplatit) 
bude mnohdy velmi náročné určit (nejen věcně, ale i např. z hlediska 
nároků na Úřad), zda se skutečně jedná o neplnění finančních závazků. 
Částky fakturované podnikateli jeho dodavateli mohou být velmi často 
předmětem sporů (kvalita odvedené práce apod.), které jsou z povahy 
věcí soukromoprávní. Navrhované ustanovení se může stát nástrojem, 
který bude zneužíván jednou stranou v těchto sporech. Zároveň to 
bude stavět Úřad do role určitého arbitra v těchto sporech. Rovněž je 
otázkou, jaký vliv má tato skutečnost na schopnost zabezpečit 
utajované informace. Důvodová zpráva se zabývá prakticky výhradně 
tím, že takové jednání deformuje volnou hospodářskou soutěž 
a principy tržního hospodářství České republiky a negativně se 
promítá i do odvodových povinností vůči státu. Navržené ustanovení 
tak působí, jakoby jeho účelem nebyla ani tak ochrana utajovaných 
informací, ale snaha získat donucovací prostředek na podnikatele, 
kteří údajně neplní své závazky. 

Nepůjde tak o námitku jednoho z „dodavatelů“. 
Předpoklad, že by se smluvila skupina dodavatelů a poté 
zaslala Úřadu podnět, nelze jednoznačně vyloučit, avšak 
jeho dopad bude eliminován následnými kroky NBÚ. 
Z pohledu dopadu na ochranu UI lze na toto riziko 
pohlížet obdobně, jako na dopady způsobené možnou 
ekonomickou nestabilitou pouze s tím rozdílem, že 
v daném případě subjekt nebude své závazky plnit, ačkoli 
mu v tom nebrání žádné důvody, tedy jedná takto 
záměrně. 
Takovéto jednání pak může vést k záměrné likvidaci nebo 
faktickému ovládání jednání na podnikateli závislých 
dalších podnikatelů a takové chování se neslučuje 
s požadavky kladenými na držitele osvědčení. 

125 BIS Zásadní připomínka: 
K § 18 odst. 4  
Navrhovaná změna definice „vlivu“ ve smyslu schopnosti přímého či 
nepřímého ovlivnění jednání podnikatele natolik rozšiřuje jeho 
dosavadní pojetí, že se stává zbytečnou: vliv na podnikatele je 
vymezen jako schopnost podnikatele ovlivnit. Vztahuje se tak 
k nepřiměřeně širokému spektru osob, které mohou onen vliv 
uplatňovat (například rodinní příslušníci člena statutárního orgánu, 
jeho lékař a celá řada dalších osob). Tento důsledek spočívá zejména 
v zakotvení blíže neupřesněného nepřímého ovlivnění jednání 
podnikatele, který neinterpretuje ani důvodová zpráva. K tomu 
dodáváme, že osobou uplatňující vliv ve smyslu navrhovaného 

VYSVĚTLENO 
Stávající znění odpovídá potřebám praxe. 
Návrh úpravy  reaguje najednání, které ovlivňuje 
podnikatele – držitele osvědčení. Obsahem řešeného 
vlivu se rozumí styk osoby, která má vliv na držitele 
osvědčení s osobami, jež vyvíjí nebo vyvíjely činnost proti 
zájmu ČR, tedy společensky závadnou činnost. Tím, že 
taková osoba má vliv na jednání podnikatele spočívající 
ve schopnosti ovlivnit jednání podnikatele, je namístě 
takovou skutečnost podchytit. 
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ustanovení by neměl být kdokoliv, nýbrž výlučně osoby 
s jednoznačnou nebo bezprostřední vazbou na vedoucí představitele 
podnikatele, tj. členy statutárního nebo kontrolního orgánu nebo 
prokuristy (takovými osobami jsou podle našeho názoru např. advokát 
či daňový poradce).  

126 BIS Zásadní připomínka: 
K § 22 odst. 9 
Navrhujeme na konec poslední věty doplnit slova „nebo dokument 
obsahující utajované informace poskytnuté zpravodajskou službou.“ 
a na konec odstavce doplnit větu „V těchto případech ověří, zda 
důvody pro jeho utajení odpovídají stanovenému stupni utajení nebo 
zda byl stupeň utajení stanoven oprávněně, zpravodajská služba.“. 
Navrhované ustanovení by mělo upravovat také situace, kdy stupeň 
utajení je stanoven původcem dokumentu v závislosti na stupni 
utajení utajované informace, jejímž původcem je zpravodajská služba. 
Půjde zejm. o informace převzaté z výstupů zpravodajské služby podle 
§ 8 odst. 1 až 3 zák. č. 153/1994 Sb. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
(9) Úřad na žádost orgánu státu, který vede řízení, v němž 
se nakládá s utajovaným dokumentem, ověří, zda důvody 
pro jeho utajení odpovídají stanovenému stupni utajení 
nebo zda byl stupeň utajení stanoven oprávněně. Pokud 
Úřad po konzultaci s původcem utajovaného dokumentu 
shledá, že důvody pro utajení neodpovídají stanovenému 
stupni utajení nebo, že byl stupeň utajení stanoven 
neoprávněně, vyzve původce, aby v případě 
posuzovaného utajovaného dokumentu postupoval podle 
§ 22 odst. 4 a 5 v souladu se zjištěním Úřadu Je-li 
původcem utajovaného dokumentu zpravodajská služba, 
provede ověření podle věty první příslušná zpravodajská 
služba.  

127 BIS Zásadní připomínka: 
K § 45 odst. 5 
Navrhujeme vypustil z poslední věty slova „včetně jeho výsledku“ 
a doplnit na konec odstavce větu „Zprávy o provedeném měření 
a protokoly měření se ukládají u zpravodajské služby a výsledky 
měření se předkládají Národnímu Úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost na jeho žádost.“.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
(5) K provádění měření zařízení, zabezpečené oblasti, 
jednací oblasti nebo objektu podle odstavce 3, které jsou 
provozovány nebo užívány zpravodajskými službami, jsou 
oprávněny zpravodajské služby. V těchto případech není 
vyžadováno uzavření smlouvy podle § 52 se smlouva 
podle § 52 neuzavírá. Pro potřeby certifikace 
informačního systému nebo kryptografického prostředku, 
nebo při schválení projektu bezpečnosti komunikačního 
systému předají zpravodajské služby Národnímu úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpečnost zprávy o 
provedeném měření včetně jeho výsledku. Zprávy o 
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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. 

128 BIS Zásadní připomínka: 
K § 46 odst. 17 
Navrhujeme slova „protokoly o provedení dílčích úloh, včetně jejich 
výsledků“ nahradit slovy „protokoly o provedení dílčích úloh se 
ukládají u zpravodajské služby a výsledky měření se předkládají 
Národnímu Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost na jeho 
žádost.”. 
Navrhované řešení odpovídá závěrům společných jednání mezi ZS 
a NÚKIB a zabezpečí ochranu oprávněných zájmů zpravodajských 
služeb. Bude docházet pouze k předání výsledku provedení dílčí úlohy 
či měření. Výsledky samotné (protokoly měření, instalační záznamy 
apod.) by měly být uloženy u ZS a pouze předkládány NÚKIB 
k nahlédnutí. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
(17) K provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti 
podle odstavce 1 písm. b) až e), které z důvodu utajení 
nelze provést Národním úřadem pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, jde-li o informační systém, 
kryptografický prostředek, kryptografické pracoviště 
nebo stínící komoru, které mají být provozovány 
zpravodajskými službami, jsou oprávněny tyto 
zpravodajské služby. V těchto případech zpravodajské 
služby předají předloží Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost protokoly o 
provedení dílčích úloh, včetně jejich výsledků výsledky 
provedení dílčích úloh a na žádost Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost k nahlédnutí též 
protokoly o provedení dílčích úloh.   

129 BIS Zásadní připomínka: 
K § 46 odst. 18 
Navrhujeme doplnit na konec odstavce větu „V případě certifikace 
informačních systémů provozovaných zpravodajskými službami vydá 
Národní Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost certifikát na 
základě žádosti a předložené dokumentace v rozsahu: bezpečnostní 
politika, analýza rizik a testy bezpečnosti.“ 

VYSVĚTLENO 
Navrhovaná změna by znamenala výrazné snížení nároků 
na informační systémy určené k nakládání s utajovanými 
informacemi. 
Nejprve je nutné vzít v úvahu, že obsah bezpečnostní 
dokumentace (tzn., ze kterých dokumentů se skládá) je 
stanoven v prováděcím předpisu (vyhláška č. 523/2005 
Sb.) a nikoli v zákoně, takže uvádět v zákoně rozsah 
požadované dokumentace je zcela nevhodné.  
Dále je potřeba si uvědomit, že „Bezpečnostní politika“ je 
deklarace organizace o ochotě naplňovat požadavky na 
bezpečnost (zákonné i nepovinné), „Analýza rizik“ určuje 
rizika a zranitelnosti, vypočítává jejich rizika a navrhuje 
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protiopatření pro snížení těch rizik, které nejsou 
v přijatelné úrovni. „Testy bezpečnosti“ pouze konstatují, 
že bylo provedeno testování nasazených protiopatření. 
V těchto dokumentech není vůbec uvedeno celkové 
pojetí zabezpečení informačního systému. V případě 
přijetí navrhovaného textu, by NÚKIB nemohl garantovat, 
zda jsou dodržována všechna požadovaná bezpečnostní 
opatření. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 

130 BIS Zásadní připomínka: 
K § 50 odst. 3 
Navrhujeme dobu platnosti certifikátu kryptografického pracoviště 
omezit dobou 5 let, nikoli 3 let, jak je tomu podle stávající úpravy.  
Tím bude toto ustanovení uvedeno do souladu s § 49 odst. 4, kde je 
platnost certifikátu kryptografického prostředku stanovena na dobu 
5 let a obdobně v § 51 odst. 3, kde je platnost certifikátu stínící 
komory stanovena rovněž na dobu 5 let.  

VYSVĚTLENO 
NÚKIB i nadále vyžaduje a uplatňuje důslednou kontrolu 
prováděných činností na certifikovaných kryptografických 
pracovištích. Navrhovaná doba je příliš dlouhá s ohledem 
na množství předpokládaných změn, které mohou nastat 
v průběhu provozování kryptografického pracoviště po 
dobu platnosti certifikátu. 
Připomínka byla označena jako „doporučující“. 

131 BIS Doporučující připomínka: 
K § 56 odst. 1 písm. g)  
Toto ustanovení upravuje případy, kdy jde o osvědčení fyzické osoby 
vydané Úřadem. U takového však je vyloučeno, aby zaniklo 
převedením příslušníka zpravodajské služby na jiné služební místo, 
protože příslušník bude držitelem osvědčení vydaného zpravodajskou 
službou.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
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. 
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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 sbor 
3. služebním zařazením příslušníka Vojenského 
zpravodajství na služební místo mimo tuto zpravodajskou 
službu, nebo 
4. skončením základního pracovněprávního vztahu 
zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, 
 
i) jde-li o osvědčení fyzické osoby vydané Ministerstvem 
vnitra, dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou 
uvedenou v § 141 odst. 1. 

132 BIS Zásadní připomínka: 
K § 56 odst. 1 písm. h) 
V důvodové zprávě je uvedeno, že se jedná o případy převedení 
příslušníka ZS do jiné ZS nebo na jiné služební místo v jiném 
bezpečnostním sboru, ale ze samotného textu příslušných ustanovení 
to nevyplývá a je tedy možný výklad, že tak půjde při každém 
převedení na jiné služební místo dle zákona č. 361/2003 Sb. 
Navrhujeme toto ustanovení upravit v souladu s důvodovou zprávou.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
Viz vypořádání k připomínce č. 131. 
 

133 BIS Doporučující připomínka: 
K § 56 odst. 1  
Důvodová zpráva nesouhlasí s odkazy na měněná písmena l) a m). 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

134 BIS Doporučující připomínka: 
K § 58 odst. 1  
Neshledáváme žádný pádný důvod pro to, aby osoby, kterým je ze 
zákona s ohledem na jejich funkci a postavení umožněno seznamovat 
se s utajovanými informacemi (prezident republiky, poslanci 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
§ 58 
(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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 76   

a senátoři Parlamentu, …) neměly být poučeny o tom, jak zacházet 
s utajovanými informacemi a jaké následky za nedodržení pravidel 
stanovených v zákoně mohou nastat. Všechny tyto osoby mohou být 
například generálně poučeny při nástupu do své funkce ze strany 
příslušné odpovědné osoby, případně Úřadu, anebo mohou být 
v souladu se standardními pravidly poučeny před prvním přístupem 
k utajované informaci. Z těchto důvodů navrhujeme vypustit 
z ustanovení § 58 odst. 1 slovní spojení „a poučení“. Současně 
doporučujeme, aby ustanovení § 58 odst. 2 byl doplněn o větu druhou 
následujícího znění: „Poučení osob uvedených v odstavci 1 se provede 
přiměřeně způsobem uvedeným v § 9 odst. 1.“; 

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. 
 

135 BIS Zásadní připomínka: 
K § 58 odst. 3 
Navrhujeme, aby jednorázový přístup k utajovaným informacím bez 
platného osvědčení byl umožněn nejen osobám jednajícím ve 
prospěch zpravodajské služby, ale v případě potřeby také dalším 
osobám podle požadavku zpravodajské služby. Tento požadavek 
souvisí zejm. s potřebou vyžadovat použití zpravodajské techniky 
Bezpečnostní informační službou i od subjektů, které nedisponují 
patřičným osvědčením a přitom jsou povinni plnit povinnosti 
vyplývající z ustanovení § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Alternativou tohoto řešení je vymezit povinnost utajovat informace 
tak, aby se nevztahovala na informace v dokumentu, který má být 
předán i takovým osobám, u kterých nelze předpokládat, že budou 
k přístupu k utajovaným informacím oprávněny. Konkrétně máme na 
mysli zejm. dokumenty obsahující soudní výrok, z něhož plyne 
povinnost pro určitou osobu, která nicméně k přístupu k utajovaným 
informacím oprávněna není.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 

§ 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, 
 
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. 

136 BIS Doporučující připomínka: 
K § 63 odst. 1 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Navrhované znění zákona stanoví náležitosti, které by 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 77   

• Doporučujeme, aby žádost o zproštění mlčenlivosti 
obsahovala i označení té fyzické osoby, která má být zproštěna 
povinnosti zachovávat mlčenlivost. 

• V § 63 odst. 3 je v písmenech a) až g) uvedeno vždy oprávnění 
zprostit mlčenlivosti pro jeden subjekt (prezident, Poslanecká 
sněmovna apod.). Doporučujeme obdobně postupovat i v písm. h), tj. 
upravit stávající text takto:  

h) ministr spravedlnosti … státních zástupců a přísedících 
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 

Tím by celý odstavec měl stejnou strukturu. 

neměly chybět v žádosti o zproštění mlčenlivosti, přičemž 
jméno fyzické osoby, která má být zproštěna, jakož i další 
náležitosti nejsou vyloučeny. 
 
 

137 BIS Doporučující připomínka: 
K § 63 odst. 7 
Jestliže bude naplněna hypotéza této normy, tj. zájem na ochraně 
utajované informace převáží nad zájmem na její projednání, měla by 
být uložena povinnost zproštění mlčenlivosti odepřít, tedy „Zproštění 
mlčenlivosti se odepře“ místo „lze odepřít“.  Obdobně je koncipován 
i nově navržený odstavec 1 tohoto paragrafu, kde se stanoví 
povinnost zprostit, pokud jsou podmínky zproštění naplněny.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Navržená úprava opravňuje osoby, které mohou o 
zproštění rozhodnout, přihlédnout při tomto rozhodování 
i k dalším relevantním okolnostem.  

138 BIS Zásadní připomínka: 
K § 84 odst. 2 písm. d)  
Zde co do obsahu i odůvodnění odkazujeme na naši připomínku k § 14 
odst. 2 písm. d) zákona.  

Obdobné vypořádání jako k připomínce č. 113. 

139 BIS Zásadní připomínka: 
K § 84 odst. 3 písm. a)  
Spatřujeme neodůvodněný rozdíl mezi vymezením této negativní 
okolnosti v podobě „chování, ovlivnitelnosti nebo nedůvěryhodnosti 
fyzické osoby, která může vést ke zneužití výkonu citlivé činnosti“ 
a bezpečnostního rizika zakotveného v § 14 odst. 3 písm. c) 
spočívajícího v „chování, které má negativní vliv na důvěryhodnost 
nebo ovlivnitelnost fyzické osoby“.Z věcného hlediska vnímáme obě 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
a) chování, které má negativní vliv na důvěryhodnost 
nebo ovlivnitelnost fyzické osoby a může vést ke zneužití 
výkonu citlivé činnosti, 
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ustanovení stejně a nerozumíme potřebě vymezovat tyto okolnosti 
rozdílným způsobem. Máme za to, že totožné chování fyzické osoby 
by, i s ohledem na principy právní jistoty a předvídatelnosti, mělo 
naplnit jak skutkovou podstatu zmíněného bezpečnostního rizika, tak 
komentované negativní okolnosti. Podotýkáme, že v § 84 je v odstavci 
5 obsaženo pravidlo obdobné odstavci 6 v § 14. Navrhujeme 
sjednocení znění obou těchto skutkových podstat.  

140 BIS Zásadní připomínka: 
K § 84 odst. 3 písm. c) 
Zde co do obsahu i odůvodnění odkazujeme na naši připomínku k § 14 
odst. 3 písm. f) zákona. 

Obdobné vypořádání jako k připomínce č. 114. 

141 BIS Zásadní připomínka: 
K § 84 odst. 4  
Zde ve vztahu k § 84 odst. 3 písm. c) odkazujeme co do obsahu 
i odůvodnění na naši připomínku k § 14 odst. 4 zákona.  

VYSVĚTLENO 
Negativní okolnost podle § 84 odst. 3 písm. c) návrhu 
zákona se zjišťuje aktuálně a nikoli retrospektivně, čemuž 
ostatně odpovídá jazykový výklad tohoto ustanovení. 
Zjišťování negativní okolnosti tak bude probíhat pouze 
v rámci bezpečnostního řízení. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
Upřesnění bude doplněno do důvodové zprávy. 

142 BIS Zásadní připomínka: 
K § 89 odst. 1  
Navrhujeme, aby také v bezpečnostním řízení bylo Úřadu uloženo 
zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu, 
který je nezbytný pro rozhodnutí. Takové vymezení bude odpovídat 
vymezení materiální pravdy ve správním řádu, od něhož se úprava 
v zákoně č. 412/2005 Sb. neodůvodněně odchyluje.  
Změna by se podle našeho názoru pozitivně projevila také v dalších 
problematických oblastech bezpečnostního řízení. Mohla by ovlivnit 
četnost případů, v nichž dochází ke zvyšování stupně prověřování (což 
by mělo za následek zvýšení efektivity a hospodárnosti 
bezpečnostního řízení a také omezení zásahů do práv osob, které jsou 
bezpečnostním řízením dotčeny). Změna by dále přispěla ke snížení 

VYSVĚTLENO  
NBÚ tuto zásadu naplňuje, neboť se jedná o obecnou 
zásadu správního řízení. Šetření cestou zpravodajské 
služby se požaduje pouze v indikovaných případech 
předvídaných v § 107, § 108 a § 109. 
Korektiv je dán současným zněním zákona, kdy se hovoří 
o rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Současná dikce 
zákona je pak nesporně vyargumentována v konkrétních 
soudních rozhodnutích a nebyla shledána jako ústavně 
nekonformní. 
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počtu případů, kdy Úřad po zpravodajské službě požaduje doplnění či 
ověření informací majících původ v řízení před jiným orgánem státu, 
neboť by mu mohly již získané informace postačovat k rozhodnutí ve 
věci. Ověřování informací považujeme za nežádoucí i vzhledem 
k tomu, že touto cestou dochází k dublování činnosti jiného státního 
orgánu, což může být v rozporu se zásadou efektivity správního řízení. 
Zákon sice předpokládá možnost Úřadu oslovit zpravodajskou službu 
se svou žádostí o provedení šetření na stupeň utajení Důvěrné 
a Tajné, ale této možnosti by měl Úřad využívat spíše výjimečně. 
Vzhledem k zákonem vymezené působnosti zpravodajských služeb 
a k odpovědnosti Úřadu za vedení řízení vč. jeho výsledku lze oslovení 
zpravodajských služeb v rámci bezpečnostního řízení zcela jistě 
považovat za prostředek ultima ratio.  

143 BIS Zásadní připomínka: 
K § 104 odst. 7 
Navrhujeme toto ustanovení zrušit, protože nemá žádný rozumný 
smysl. V ustanoveních, na něž se zde odkazuje, je jednoznačně 
stanoveno, ve kterých případech je Úřad povinen předmětné úkony 
bezpodmínečně použít a ve kterých záleží jejich použití na jeho 
uvážení. Ust. § 104 odst. 7 úpravu pouze znejasňuje.  

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení má naopak ujišťující charakter, 
neboť výslechem svědka se rovněž zjišťuje přítomnost 
bezpečnostních rizik, stejně jako úkony v řízení. 
Z uvedeného důvodu nepovažujeme za účelné 
předmětné ustanovení vyčlenit. 

144 BIS Zásadní připomínka: 
K § 105 odst. 6 
Navrhujeme umožnit pořizování zvukového a obrazového záznamu 
pohovoru podle ustanovení § 105 odst. 6 i bez souhlasu účastníka 
řízení, a to následující úpravou textu: 

 
„(6) Protokol podepisuje účastník řízení, úřední osoba, 

popřípadě zapisovatel a tlumočník; podpis účastníka řízení musí být na 
každé straně protokolu. Odepření podpisu a důvody tohoto odepření 
se v protokolu zaznamenají. Na žádost účastníka řízení úřední osoba 
vydá kopii protokolu. Pohovor může být zaznamenán na zvukový nebo 
obrazový nosič pouze se souhlasem účastníka řízení; záznam se 
provede vždy, pokud o to účastník řízení požádá. Tento záznam je 

VYSVĚTLENO 
Rozhodovací praxe a její následný soudní přezkum 
jednoznačně svědčí pro zachování stávajícího stavu. 
Písemné prohlášení účastníka v závěru protokolu je 
dostatečným a nezpochybnitelným důkazem zákonnosti 
průběhu pohovoru. 
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součástí bezpečnostního svazku.“. 
 

Odstranění podmínky souhlasu účastníka řízení s pořízením 
obrazového nebo zvukového záznamu pohovoru považujeme za 
přínosné z důvodu ochrany nejen účastníka řízení ale i osoby 
provádějící pohovor s ohledem na případné pozdější námitky 
k průběhu pohovoru, odstranění pochybností apod. Záznam je 
přínosný i z pohledu „administrativy“ pro osobu provádějící pohovor, 
kdy záznam může být později využit a v průběhu pohovoru mohou být 
činěny pouze okrajové poznámky a osoba se plně může věnovat 
pouze účastníku řízení. Využití tohoto institutu zůstává fakultativní. 

145 BIS Zásadní připomínka: 
K § 105 odst. 7 
Navrhujeme upravit § 105 odst. 7 takto: 

 
 „(7) Při pohovoru nesmějí být sdělovány utajované informace. 

Při pohovoru je možné sdělovat utajované informace, pouze pokud je 
to nezbytné pro zjištění skutečného stavu.“. 
 
Tato úprava je vhodná zejména u opakovaných prověrek příslušníků 
a zaměstnanců zpravodajských služeb, kdy pro zjištění skutečné stavu 
je v některých případech nutné při pohovoru hovořit o utajovaných 
informacích. Z hlediska ochrany utajovaných informací by tak 
nedocházelo k jednání v rozporu se zákonem, neboť osoby, u nichž je 
prováděna opakovaná prověrka doposud osvědčením disponují, 
a tudíž jsou způsobilí se s utajovanými informacemi seznamovat.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
§140 
(7) Na řízení podle odstavce 1 písm. a) se použijí 
ustanovení § 105 odst. 7, 112, 114 a 120 přiměřeně. 
 

146 BIS Doporučující připomínka: 
K § 106 odst. 3 
Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o odůvodnění toho, proč 
nelze proti usnesení o ustanovení znalce podat opravný prostředek 
v rámci řízení. I tímto usnesením se rozhoduje o právech 
a povinnostech osoby (znalce) a každé omezení jejích procesních práv 
by mělo být náležitě odůvodněno.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
Doplnění důvodové zprávy: 
Znalec je NBÚ ustanoven v souladu s § 9 zákona č. 
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 
444/2011 Sb., po předchozím projednání, jedná se tedy o 
konsenzuální vztah mezi znalcem a orgánem veřejné 
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moci. Okolnosti, které dávají znalci právo (a současně 
ukládají povinnost) úkon neprovést, jsou dostatečně 
vymezeny v § 11 zákona o znalcích a tlumočnících a 
rovněž tak v § 90 odst. 7 navrhované změny zákona. 
Procesní práva znalce jsou adekvátně garantována, a 
proto není přiznání práva na opravný prostředek znalci 
v této situaci odůvodnitelné. 

147 BIS Zásadní připomínka: 
K § 107 
Navrhujeme zrušit nadpis nad § 107, protože název „Úkony v řízení“ 
není správný: materiálně jsou úkony v řízení podstatně širším 
pojmem, než představují úkony popsané v ustanoveních následujících 
za tímto nadpisem.   
Pokud jde o úkony v řízení, považujeme za vhodné zvážit nezbytnost 
zachování stávajícího systému zvyšování stupně prověřování, a to 
zejména z hlediska míry zásahu do práv a svobod jednotlivce. Existují 
právní úpravy, které s tímto institutem nepracují, striktně rozlišují 
úkony a opatření prováděné v bezpečnostním řízení dle jednotlivých 
stupňů a přesto umožňují efektivní rozhodování o udělování či 
zrušování příslušných certifikátů. Stávající model umožňující zvyšování 
stupně bezpečnostního řízení, jehož výsledkem je ovšem pouze vydání 
osvědčení nižšího stupně (s ohledem na princip need-to-know), se jeví 
jako nespravedlivý, neefektivní a nehospodárný. V případě, že by měl 
být tento systém zachován, je dle našeho názoru nezbytně nutné 
důsledně dbát na to, aby byly nejprve ze strany orgánu provádějícího 
řízení v maximální možné míře vyčerpány veškeré zákonem stanovené 
možnosti, tj. provedeny veškeré úkony méně zasahující do práv 
jednotlivce. Je nutné vzít na vědomí, že jsou-li do bezpečnostního 
řízení zapojeny zpravodajské služby či policie, dochází z povahy věci 
k invazivnějším zásahům do práv a svobod jednotlivce.  
V souvislosti s výše uvedeným bychom přivítali v zákoně jednoznačně 
stanovenou odpovědnost Úřadu za shromáždění informací a za 
vyčerpání všech možností ještě před tím, než se Úřad se svou žádostí 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Došlo k precizaci stávajícího textu takovým způsobem, 
aby byl pro adresáty právní normy zřejmý. 
Bližším vymezením podstaty žádosti, která od NBÚ 
směřuje v rámci bezpečnostního řízení k zpravodajským 
službám, dojde zejména směrem k veřejnosti k lepší 
představivosti ve vztahu k obsahu tohoto ustanovení. 
Navržená úprava není koncepčního charakteru, ale 
zohledňuje praxi spolupráce dotčených orgánů v rámci 
bezpečnostního řízení. 

Text návrhu byl upraven: 
 § 107  

 
Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby  

 
 (1) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby 
pro stupeň utajení Důvěrné si Úřad k ověření 
podmínek pro vydání tohoto osvědčení vyžádá 
potřebnou informaci od příslušného orgánu státu, 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, 
pokud s ní nakládají.  
 
 (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 
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obrátí na třetí subjekty (policii a zejména zpravodajské služby). Tím by 
byly eliminovány potenciální neopodstatněné, opakující se nebo 
předčasné žádosti Úřadu adresované těmto subjektům. S takovými 
žádostmi se v praxi setkáváme a činí nám obtíže jejich zpracování 
s ohledem na znění ustanovení § 107 odst. 4, kde je pouze stanovena 
povinnost žádosti vyhovět.  

 
Proto navrhujeme přeformulovat ustanovení § 107 takto:  

 
§ 107  

 
Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby  

 
 (1) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň 

utajení Důvěrné si Úřad k ověření podmínek pro vydání tohoto 
osvědčení vyžádá potřebnou informaci od příslušného orgánu státu, 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, pokud s ní nakládají.  

  
 (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 a k osobám starším 18 let 
žijícím s účastníkem řízení v domácnosti36). Úřad požádá 
zpravodajskou službu nebo policii o ověření identity účastníka řízení 
nebo o šetření k účastníkovi řízení a k osobám starším 18 let žijícím 
s účastníkem řízení v domácnosti, pokud jiné podklady, které si 
opatřil, nepostačují ke zjištění stavu věcí, který je potřebný pro 
rozhodnutí. 

 
 (3) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň 

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. 
 
 (3) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby 
pro stupeň utajení Přísně tajné Úřad provede úkony 
podle odstavce 2 a dále požádá příslušnou 
zpravodajskou službu o šetření k výskytu 
bezpečnostních rizik v prostředí, v němž se účastník 
řízení pohybuje.  
 
 (4) Zpravodajské služby a policie jsou 
povinny žádosti Úřadu podle odstavců 2 a 3 vyhovět 
a podat mu zprávu o výsledcích požadovaných 
šetření.  
 
 ((54) Pokud informace získané úkony v řízení 
o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení 
Důvěrné nepostačují pro zjištění úplného stavu věci, 
je Úřad oprávněn ověřit je úkony podle odstavců 2 a 
3 a v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby na 
stupeň utajení Tajné 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 
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utajení Přísně tajné Úřad provede úkony podle odstavce 2 a dále 
požádá příslušnou zpravodajskou službu o šetření k výskytu 
bezpečnostních rizik v prostředí, v němž se účastník řízení pohybuje.  

  
 (4) Zpravodajské služby a policie jsou povinny žádosti Úřadu 

podle odstavců 2 a 3 vyhovět a podat mu zprávu o výsledcích 
požadovaných šetření. Úřad v žádosti zpravodajské službě podle 
odstavců 2 a 3 vymezí část skutkové otázky, která má být 
zpravodajskou službou objasněna; je-li to pro zabezpečení informací 
zpravodajskou službou potřebné,  poskytne jí také informace 
o vlastních zjištěních v dané věci. Žádosti Úřadu, která splňuje 
náležitosti předepsané tímto zákonem, jsou zpravodajské služby 
povinny vyhovět a podat Úřadu zprávu o výsledcích šetření.  
 

 (5) Pokud informace získané úkony v řízení o vydání osvědčení 
fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nepostačují pro zjištění 
úplného stavu věci, je Úřad je oprávněn ověřit je provést úkony podle 
odstavců 2 a 3 v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň 
utajení Důvěrné a úkony podle odstavce 3 a v řízení o vydání 
osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Tajné podle odstavce 3, 
, pokud jiné podklady, které si opatřil, nepostačují ke zjištění stavu 
věcí, který je potřebný pro rozhodnutí. 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)].  

  
 (6) Je-li prováděno řízení na základě žádosti podle § 94 odst. 4, 

je Úřad oprávněn provést úkony podle odstavců 1 až 5. Ustanovení 
odstavce 5 věty druhé platí obdobně.   

neobdrží [§ 113 odst. 1 písm. e)]. 
 

(4) Pokud informace získané úkony v řízení 
o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň 
utajení Důvěrné nepostačují pro zjištění úplného 
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. 
 

(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. 
 
 (6) Je-li prováděno řízení na základě žádosti 
podle § 94 odst. 4, je Úřad oprávněn provést úkony 
podle odstavců 1 až 5 až 4. Ustanovení odstavce 5 
odstavce 4 věty druhé třetí platí obdobně.  

148 BIS Doporučující připomínka: 
K § 107 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k postavení držitele osvědčení na nejvyšší 
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Doporučujeme provést vyhodnocení nutnosti provádět šetření 
zpravodajskou službou k výskytu bezpečnostních rizik v prostředí, 
v němž se účastník řízení pohybuje, v rámci každého řízení o vydání 
osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné. Dosavadní 
znění požaduje automatické provedení tohoto šetření bez ohledu na 
to, zda dosavadní zjištění indikují potřebnost takového šetření, takže 
toto šetření probíhá také v případech, kdy není předem dáno, nač by 
se mělo konkrétně zaměřit. Máme za to, že pro vyhodnocení 
potřebnosti tohoto postupu by se mělo vzít do úvahy, jak často byly 
tímto způsobem získány informace vedoucí k tomu, že by Úřad dospěl 
k rozhodnutí nevydat nebo odebrat osvědčení.   

stupeň utajení a významu utajovaných informací, k nimž 
má přístup, je zevrubné šetření v prostředí adekvátním 
opatřením jak zabezpečit ochranu zájmů České republiky. 
V této souvislosti a s ohledem na obsah odůvodnění 
uplatněné připomínky uvádíme, že cílem není zjištění 
bezpečnostního rizika, ale naopak právě ujištění, že se 
takové bezpečnostní riziko u osob, které mají mít přístup 
k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, 
nevyskytuje. 

149 BIS Zásadní připomínka: 
K § 108 
Navrhujeme toto znění odstavce 7:  

(7) Pokud informace, získané úkony podle odstavce 1 nebo 2 v 
řízení o vydání osvědčení podnikatele pro příslušný stupeň utajení, 
nepostačují ke zjištění úplného stavu věci, je Úřad je oprávněn zjistit 
jej úkony stanovenými provést úkony stanovené v odstavci 2 nebo 
3 pro řízení, týkající se vyššího stupně utajení, pokud jiné podklady, 
které si opatřil, nepostačují ke zjištění stavu věcí, který je potřebný 
pro rozhodnutí.. 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)]. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Došlo k precizaci stávajícího textu takovým způsobem, 
aby byl pro adresáty právní normy zřejmý. 
Bližším vymezením podstaty žádosti, která od NBÚ 
směřuje v rámci bezpečnostního řízení k zpravodajským 
službám, dojde zejména směrem k veřejnosti k lepší 
představivosti ve vztahu k obsahu tohoto ustanovení. 
Navržená úprava není koncepčního charakteru, ale 
zohledňuje praxi spolupráce dotčených orgánů v rámci 
bezpečnostního řízení. 

(6) Za účelem šetření prováděného zpravodajskou 
službou nebo policií podle odstavce 5 poskytne Úřad 
informace, kterými k předmětu šetření disponuje. 
Zpravodajské služby a policie jsou povinny žádosti Úřadu 
podle odstavce 5 vyhovět a podat mu zprávu o výsledcích 
požadovaných šetření. 

 
150 BIS Zásadní připomínka: 

K § 117  
Navrhujeme odstranit disproporční nastavení vymezující limitní 
časový úsek pro realizaci šetření (zejména z pohledu šetření 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
Zvolena byla varianta a). 
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zpravodajských služeb v prostředí) k účastníkovi řízení podle § 109 
odst. 2 zákona. Stávající úprava, která je v navrhované novele 
zachována, nám činí v praxi obtíže a nezřídka vede k nutnosti 
zpravodajských služeb oznamovat Úřadu nedodržení lhůty stanovené 
pro zaslání výsledků šetření. K těmto důsledkům vede skutečnost, že 
rozsah a náročnost šetření ke spolehlivosti jsou plně srovnatelné 
s šetřením k bezpečnostní spolehlivosti, a to i s ohledem na obory 
činnosti, v nichž jsou účastníci řízení v případě šetření dle § 109 odst. 
2 aktivní (např. oblast obchodu s vojenským materiálem či 
insolvence). Oznámení nedodržení lhůty by mělo být výjimečnou 
situací, která ovšem v souvislosti s bezpečnostní způsobilostí nastává 
více než často, a to nikoliv z důvodu zdržování či liknavosti 
zpravodajských služeb, ale vzhledem k neúměrně krátké lhůtě 
2 měsíců stanovené v § 117 odst. 6 zákona. V souvislosti s výše 
uvedeným navrhujeme dvě varianty řešení:  

a) Odstranění ust. § 117 odst. 6, čímž by došlo k rozptýlení 
nejasností ohledně toho, zda se při šetření ke spolehlivosti subjektů 
mělo či nemělo postupovat i podle § 117 odst. 8 a tudíž se řídit 
prodlouženými lhůtami. 

b) Změna ustanovení § 117 odst. 8 zákona tak, aby se 
v případech udělení souhlasu účastníka řízení s ověřením informací 
podle § 107 na dané řízení vztahovaly lhůty stanovené pro stupeň 
utajení, k jehož úkonům byl souhlas udělen. Nové znění po úpravě: 
„Příslušná zpravodajská služba a policie postoupí Úřadu výsledky 
šetření provedeného podle § 109 odst. 2 ve lhůtě, která je stanovena 
pro šetření na stupeň utajení, k jehož úkonům byl účastníkem řízení 
udělen souhlas.“.S touto změnou zároveň souvisí nutnost odstranění 
části § 117 odstavce 8, a to konkrétně formulace „nebo § 109 odst. 2“. 

151 BIS Zásadní připomínka: 
K § 118 odst. 3  
Máme za to, že by měl mít Úřad možnost prodloužit lhůtu pro 
rozhodnutí i z jiných důvodů než na základě oznámení jiného subjektu 
provádějícího úkony v řízení (na žádost Úřadu), že žádosti nemůže 

VYSVĚTLENO 
Akceptací tohoto návrhu by  NBÚ získal bezbřehé 
oprávnění prodlužovat lhůtu pro rozhodnutí. 
Právě absence povinnosti oznamovat předpokládaný 
okamžik splnění dožádanou spolupracujících institucí (§ 
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vyhovět ve stanovené lhůtě. Tato potřeba může být odůvodnitelná 
např. zvlášť složitými případy nebo nutným opakovaným dožadováním 
jiného subjektu v rámci bezpečnostního řízení. Zároveň 
upozorňujeme, že ze stávajícího znění nadále nevyplývá povinnost 
orgánu státu, právnické osoby nebo podnikatele oznamovat Úřadu 
vedle odůvodnění i předpokládanou lhůtu, ve které žádosti Úřadu 
vyhoví. V této souvislosti nelze přisvědčit názoru, že je nezbytně nutné 
v případech, v nichž dochází k oznámení o nedodržení lhůty, 
prodlužovat lhůtu podle § 117 odst. 1 až 3 o nejdelší možnou dobu. 
Máme za to, že takový postup rezignuje na dodržení požadavku 
přiměřenosti vyplývající z komentovaného ustanovení. Vzhledem 
k tomu, že žádná změna v této souvislosti není ze strany autora novely 
navrhována, lze dovozovat, že současný stav neshledává 
problematickým a necítí potřebu korekce tohoto ustanovení tak, aby 
byla zvýšena právní jistota účastníka řízení ohledně doby, po kterou 
může být jemu a dalším dotčeným osobám zasahováno do jejich 
soukromí. V souvislosti s výše uvedeným navrhujeme, aby bylo 
ustanovení § 118 odst. 3 změněno následujícím způsobem: „Nemůže-
li Úřad rozhodnout ve lhůtách podle § 117 odst. 1 až 3, ředitel Úřadu 
lhůtu přiměřeně, nejvýše však dvakrát, prodlouží a účastníka řízení 
o tom, s uvedením důvodů, písemně vyrozumí.“.  

117 odst. 1 a 2) způsobuje, že NBÚ nezná okamžik 
možného ukončení řízení.  
Předmětná ustanovení reflektují realitu, protože 
dožádaný orgán, služba, policie, právnická osoba, pokud 
nemohou žádosti NBÚ vyhovět ve stanovené lhůtě, 
neznají ani přesnou dobu, kdy budou schopny dožádání 
vyhovět. Stejně tak NBÚ neví, jaký výsledek od 
dožádaného orgánu, služby atd. obdrží, a ani nedokáže 
predikovat, zda v návaznosti na doručenou odpověď 
nebude nezbytné realizovat další kroky. Pokud tomu tak 
není, jsou v NBÚ zavedeny mechanismy, které garantují 
předkladatelem komentovanou „přiměřenost“.  
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 
 

152 BIS Zásadní připomínka: 
K § 138 odst. 2 písm. b) 
Navrhujeme doplnit komentované ustanovení následujícím 
způsobem: „(2) Úřad poskytuje zpravodajským službám, Generální 
inspekci bezpečnostních sborů, Celní správě České republiky, Vojenské 
policii a Ministerstvu vnitra jedenkrát měsíčně seznam (…) b) osob, 
u kterých rozhodl o zastavení řízení, o nevydání veřejné listiny 
uvedené v písmenu a), nebo kterým byla platnost této listiny zrušena, 
s uvedením informace o důvodech rozhodnutí a době nabytí jeho 
právní moci.“Z pohledu potřeb BIS je žádoucí disponovat informacemi 
o příčinách rozhodnutí a o době nabytí jeho právní moci, a to zejména 
ze dvou důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že znalost těchto 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
(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,  
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informací představuje významnou zpětnou vazbu, pokud jde 
o využitelnost jí poskytovaných informací. Druhým důvodem je to, že 
z pohledu zpravodajských služeb je žádoucí znát okolnosti zastavení 
řízení, nevydání osvědčení nebo dokladu či zrušení jejich platnosti 
u všech účastníků řízení, neboť tyto osoby se mohou stát osobami 
jednajícími ve prospěch BIS v souladu s § 15 zákona č. 154/1994 Sb., 
o zpravodajských službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo mohou 
poskytovat zpravodajské službě informace jiným způsobem. Znalost 
těchto skutečností považujeme za klíčovou pro posouzení 
věrohodnosti jimi poskytovaných informací. 

3. podnikatelů, k nimž obdržel podle § 15a odst. 2 nebo 3 
prohlášení podnikatele. 
 
b) policii, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Celní 
správě České republiky a Vojenské policii jedenkrát 
měsíčně seznam podle písmene a) bod 1 a 3. 
 

153 BIS Doporučující připomínka: 
K § 140 odst. 1 a odst. 4  
Navrhujeme zvážit, zda tato ustanovení nebo jejich části nejsou 
nadbytečná a matoucí. Příslušnost k úkonům na základě žádosti Úřadu 
je dána již ustanovením § 107, 108 a 109 zákona. Nepovažujeme tedy 
za nutné ji opakovaně uvádět v § 140 odst. 1 písm. b). Stejně tak 
oprávnění zpravodajských služeb v § 140 odstavci 4 zákona. Ta 
nejenže zrcadlí výčet oprávnění Úřadu (viz § 138 zákona), ale jsou 
upravena též v příslušných zákonech týkajících se činnosti 
zpravodajských služeb (viz zák. č. 153/1994 Sb. a 154/1994 Sb.). 
Jedinou výjimkou je oprávnění požadovat bezúplatně informace 
u orgánu státu, právnické osoby nebo podnikatele a využívat je 
(typicky v případě vyžadování informací od bank). Navrhujeme tedy 
upravit § 140 odst. 1 následujícím způsobem: „Kromě předávání 
informací podle § 107, 108 a 109 zpravodajské služby rozhodují 
o žádosti fyzické osoby v případě svých příslušníků, zaměstnanců 
a uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru 
základního pracovněprávního vztahu, s výjimkou uchazečů o přijetí do 
služebního nebo pracovního poměru základního pracovněprávního 
vztahu, kteří jsou držiteli osvědčení fyzické osoby alespoň pro 
požadovaný stupeň utajení, a o zrušení platnosti osvědčení této 
fyzické osoby a vydávají osvědčení fyzické osoby podle § 56a.“ 
Ustanovení § 140 odstavce 4 navrhujeme upravit následovně: 

VYSVĚTLENO 
Nepovažujeme za účelné upravovat stávající znění, pokud 
uvedené nečiní praktické potíže. Navrhované úpravy by 
mohly být zavádějící. 
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„Zpravodajské služby jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona 
oprávněny požadovat bezúplatně informace u orgánu státu, právnické 
osoby nebo podnikatele a využívat je.“. 

154 BIS Doporučující připomínka: 
K § 140 odst. 2  

Odhlédneme-li od naší předchozí připomínky, tak navrhujeme za 
účelem odstranění zjevné legislativní chyby za slovem „odstavce 1“ 
v první větě daného ustanovení doplnit písm. a). Nové znění po 
úpravě: „Zpravodajské služby mají při rozhodování podle odstavce 
1 písm. a) postavení Úřadu a odpovědná osoba zpravodajské služby 
postavení ředitele Úřadu.“. Návrh sice nezbaví zákonný text duplicity 
z hlediska oprávnění zpravodajských služeb, ale přispěje alespoň ke 
zpřesnění textace daného ustanovení a k odstranění pochybností 
o tom, zda se dané ustanovení skutečně vztahuje pouze k ustanovení 
§ 140 odst. 1 písm. a). 

VYSVĚTLENO 
Předkládaný materiál je ve smyslu připomínky již 
upraven. 

155 BIS Zásadní připomínka: 
K § 156 
Navrhujeme doplnit na konec věty tato slova: „a s výjimkou jednání, 
které má znaky přestupků, kterého se dopustil příslušník zpravodajské 
služby, a přestupku, kterého se dopustil zaměstnanec zpravodajské 
služby, které projednává a za něž pokuty vybírá zpravodajská služba. 

 
Jednání, které má znaky přestupků, projednává podle § 4 odst. 5 písm. 
a) zák. č. 150/2016 Sb., a podle zák. č. 361/2003 Sb. příslušný služební 
funkcionář bezpečnostního sboru již podle nynější právní úpravy. Ve 
vztahu k zaměstnancům zpravodajské služby však přetrvává v právní 
úpravě mezera; přestože zpravodajské služby rozhodují 
v bezpečnostním řízení, jehož účastníky jsou jejich zaměstnanci, příp. 
uchazeči o přijetí do pracovněprávního vztahu u zpravodajské služby, 
stejně jako je tomu u příslušníků, neprojednávají přestupky na úseku 
ochrany utajovaných informací, kterých se tito zaměstnanci dopustí.  

VYSVĚTLENO 
Nebude předmětem této novely, nýbrž bude řešeno 
v rámci dalších navazujících jednání s cílem vymezit 
konkrétní obsah návrhu zpravodajských služeb. 
 
 

156 BIS Doporučující připomínka: VYSVĚTLENO 
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K § 159 
Doporučujeme toto ustanovení zrušit. Vyloučení použitelnosti 
správního řádu nemá opodstatnění. Zákon č. 412/2005 Sb. neupravuje 
proces natolik podrobně, aby vyloučení obecného procesního 
předpisu bylo namístě.  

Judikováno soudy, přičemž nebyl shledán 
připomínkovaný koncept problematickým. 
 

157 Jihočeský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
Současné znění: 

§ 9 
     (3) Platnost oznámení zaniká  
g) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že 
fyzická osoba nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost podle § 10 odst. 
2 písm. b),  
 
Řešení:  Navrhujeme doplnit písmeno g) v následujícím znění: 
g) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že 
fyzická osoba nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost podle § 10 odst. 
2 písm. b),  nebo o tom, že pominula nezbytná potřeba přístupu 
fyzické osoby k utajované informaci podle § 6, 
 
Zdůvodnění: Znění odstavce v písm. a) až j) nezohledňuje případ, kdy 
fyzické osobě byl umožněn přístup k utajovaným informacím podle § 
6, fyzická osoba nemění pracovněprávní poměr (zůstává na stejné 
pracovní pozici), ale nadále již nezbytně nepotřebuje k výkonu své 
funkce přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. 
V tomto případě nedojde k zániku platnosti oznámení, přestože 
pominula nezbytná potřeba přístupu fyzické osoby k utajované 
informaci. 

VYSVĚTLENO 
Navrhované znění by naopak mohlo zvýšit administrativní 
zátěž, neboť v případě potřeby přístupu dané osoby 
k utajovaným informacím by muselo ověřování 
proběhnout znovu. V souvislosti s uplatněnou 
připomínkou odkazujeme na možný způsob zániku 
oznámení podle  § 9 odst. 3 písm. h), kdy oznámení 
zanikne jeho vrácením tomu, kdo jej vydal. 
 

158 Jihočeský 
kraj 

Doporučující připomínka: 
Navrhované znění: 
§ 54 
     (3) Osvědčení podnikatele obsahuje 
a) identifikaci podnikatele firmou nebo názvem a identifikačním 
číslem osoby, jde-li o právnickou osobu, a jde-li o osobu fyzickou, 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Legislativní zkratka „identifikační číslo“ je zavedena již v § 
46 odst. 4 písm. c) zákona. 
 
Nadbytečné slovo „osoba“ bylo vypuštěno z § 54 odst. 3 
písm. a) návrhu zákona. V ostatních případech je 
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jméno, příjmení a identifikační číslo osoby,  
 
Řešení:  Navrhujeme doplnit navrhované znění písmene a) takto: 
a) identifikaci podnikatele firmou nebo názvem a identifikačním 
číslem osoby, jde-li o právnickou osobu, a jde-li o osobu fyzickou, 
jméno, příjmení a identifikační číslo osoby(dále jen "identifikační 
číslo"),  
 
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že je zde poprvé použit pojem ze 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech „identifikační číslo 
osoby“ azákon se k tomuto pojmu obrací v následujících paragrafech 
(např. § 97, § 127) pod označením „identifikační číslo“. 

zavedená legislativní zkratka používána správně. 

159 NSZ Doporučující připomínka: 
Čl. I bod 13 
Ve větě, jež má být doplněna v § 9 na konci odstavce 2 navrhujeme 
slova „lze uchovávat“ nahradit slovy „se uchovávají alespoň“. 
Délka uchovávání by se měla řídit příslušným skartačním plánem. 
Úprava obsažená v návrhu zákona však umožňuje uchovávat 
předmětné kopie a podklady nanejvýš 5 let, nebo třeba vůbec. 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení dopadá na orgány státu, ale též na 
právnické osoby a podnikatele, přičemž se nestanovuje 
povinnost, ale možnost uchovat vyjmenované doklady 
obsahující citlivé údaje po zákonem stanovenou dobu, 
která je odůvodněná. 
 
Zákon č. 499/2004 Sb. nedopadá na soukromoprávní 
sféru. Ustanovení je proto formulováno tak, aby z něj 
mohly vycházet, jak veřejnoprávní tak i soukromoprávní 
subjekty. 

160 NSZ Doporučující připomínka: 
Čl. I bod 14 
Dáváme k úvaze, i přes argumentaci důvodové zprávy k tomuto 
ustanovení, ponechat dosavadní znění. Navržená změna vyvolává 
otázku, zda, dokud držitel oznámení, osvědčení nebo dokladu jeho 
poškození neoznámí, zůstává oznámení, osvědčení nebo doklad 
platným i po takovém poškození, že zápisy v něm uvedené jsou 
nečitelné nebo je porušena jeho celistvost.    

VYSVĚTLENO 
Zánik oznámení nastává až okamžikem oznámení 
poškození, aby nebyly pochybnosti o takovém zániku, 
respektive oprávněnosti přístupu fyzické osoby 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. Mělo by 
být však v nejlepším zájmu takové osoby, která tento 
přístup k utajované informaci nezbytně potřebuje 
k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, a to 
zejména v prokázání oprávněnosti přístupu navenek, 
respektive například mimo svůj úřad. Pokud se tedy 
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fyzická osoba bude muset prokázat platným oznámením, 
bude jistě nemožné se prokázat poškozeným oznámením, 
ze kterého nebude patrný jeho obsah, čímž bude 
znemožněn výkon pracovních povinností. 

161 NSZ Doporučující připomínka: 
Čl. I bod 21 a 22 
Dáváme k úvaze nevkládat do zákona nový § 12a, ale obsah tohoto 
paragrafu stanovit v novém znění § 13 namísto jeho zrušení. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 

162 NSZ Doporučující připomínka: 
Čl. I bod 24 
Nahrazení slova „činnost,“ na stejném místě slovem „činnost“ vypadá 
jako nedopatření. Má-li formální úprava (dle důvodové zprávy) ve 
skutečnosti spočívat v tom, že v § 14 odst. 2 písm. b) za slovem 
„činnost“ nebude čárka, navrhujeme následující znění bodu novely: „V 
§ 14 odst. 2 písm. b) se čárka za slovem „činnost“ zrušuje.“  
 
 
Čl. I bod 54 
V novém § 21 odst. 1 větě první navrhujeme v zájmu posílení 
srozumitelnosti tohoto ustanovení slova „stupeň jeho utajení“ 
nahradit slovy „stupeň utajení dokumentu“. 
Nevyznačuje se stupeň utajení názvu původce, ale stupeň utajení 
dokumentu. 
 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
Z jazykového hlediska je z předmětné formulace zřejmé, 
že se vyznačuje stupeň utajení dokumentu nikoli 
původce. 

163 NSZ Zásadní připomínka: 
V čl. I navrhujeme za bod 114 vložit nové body 115 a 116 tohoto 
znění: 
 
„115. Nadpis § 59 se umísťuje nad označení tohoto paragrafu.  
 
116. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní: 
 

„§ 59a 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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(1) Jsou-li splněny předpoklady podle v § 59 odst. 1 a není-li dále 
stanoveno jinak, může Úřad 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 orgánux) , státnímu zástupci jako 
orgánu činnému v trestním řízeníy) nebo státnímu zástupci plnícímu 
v trestním řízení úkoly podle zvláštního právního předpisuz) , 
neprobíhá-li s takovou osobou řízení podle § 101 odst. 1. 

(2) Písemná žádost odpovědné osoby (dále také jen „žádost“) 
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.    

(3) Žádost podle odstavce 2 pro osobu služebně činnou 
v policejním orgánu musí být doplněna souhlasným stanoviskem 
státního zástupce, který vykonává dozor  
nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, a má-li být souhlas 
vydán k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, musí být 
žádost doplněna též souhlasným stanoviskem vedoucího státního 
zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství.  

(4) Žádost podle odstavce 2 pro státního zástupce, má-li být 
souhlas vydán k utajované informaci stupně Přísně tajné, musí být 
doplněna souhlasným stanoviskem vedoucího státního zástupce 
nejblíže vyššího státního zastupitelství, nejde-li o žádost pro státního 
zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. 

(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 
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trestního spisu a zaslání jednoho výtisku 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. 
------------------------------------------------- 
x) § 12 odst. 2 trestního řádu. 
y) § 12 odst. 1 trestního řádu. 
z) § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve 
znění pozdějších  
   předpisů.“ 
 
Číslování bodů v čl. I navrhujeme odpovídajícím způsobem upravit. 
 
K navrženému bodu 115:  Dosavadní nadpis § 59 navrhujeme umístit 
jako společný nadpis § 59 a 59a. 
 
K navrženému bodu 116: V konkrétních trestních řízeních se může 
objevit potřeba vést informace v utajeném režimu. Počet osob 
prověřených pro nejvyšší stupně utajení je však poměrně nízký, což 
může zejména v případech, kdy věc nesnese odkladu, působit nemalé 
obtíže, má-li být předcházení bezprostředně hrozícím nebo zamezení 
probíhajícím trestným činům anebo vyšetření trestných činů již 
dokonaných úspěšné. Přispět k řešení situací tohoto druhu je účelem 
navrženého ustanovení. Jsme seznámeni s tím, že tuto připomínku 
navrhuje též i Ministerstvo spravedlnosti a zde je mezi námi shoda na 
nezbytné potřebě uvedené právní úpravy. 

164 NSOUD Doporučující připomínka: 
K § 1a odstavec 1: 
Navrhuje se následné znění tohoto odstavce: 
(1) Utajovanou informací se rozumí informace v jakékoliv podobě, 

VYSVĚTLENO 
Informace jsou utajovány s tím cílem, aby k nim měl 
přístup co možná nejužší okruh osob. Tyto osoby musejí 
splňovat zákonné předpoklady přístupu, mimo jiné též 
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označená stupněm utajení v souladu s tímto zákonem (§ 4), jejíž 
vyzrazení nebo, zneužití nebo jiné zacházení s ní 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. 
 
Připomínka: zákonný text výslovně uvádí jen komisivní formy jednání 
toho, kde s takovou informací disponuje, tzn. jednání ve formě 
konání, neboli jednání aktivní (vyzradí, zneužije). V praxi však nelze 
vyloučit ani situace, kdy konkrétní subjekt s takovou informací zachází, 
resp. disponuje tzv. per omissionem, kdy tedy jedná pasivně, tj. 
opomenutím, a to s důsledkem tím, že i takové zacházení s ní by 
mohlo způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento 
zájem nevýhodné.  
Navrhované doplnění je činěno z opatrnosti, bez toho, že by bylo už 
na tomto místě opřeno o nějaký konkrétní příklad z praxe. 

tzv. podmínku need-to-know, tj. nezbytnou potřebu 
přístupu k utajované informaci. Z tohoto důvodu je 
v definici utajované informace použito hledisko vyzrazení 
nebo zneužití, přičemž tomuto se snaží instituty ochrany 
utajovaných informací zabránit. Na základě uvedeného se 
nám jeví jako účelné ponechat stávající hlediska 
posuzování příčin způsobení újmy nebo nevýhodnosti pro 
zájem České republiky, neboť zamezení vyzrazení 
utajované informace nebo jejímu zneužití je základní 
předpoklad ochrany utajované informace. Nadto nutno 
podotknout, že slova „nebo jiné zacházení“ v sobě 
zahrnují i oprávněné nakládání s UI, a činí tak navržený 
text zmatečným. 

165 NSOUD Doporučující připomínka: 
K § 2 písmeno a): 
Navrhuje se nahradit slovo „jeho“ slovem „její“. 
 
Připomínka: důvodová zpráva k tomu uvádí, že: „ … utajovaná 
informace může existovat sama o sobě i bez takového zaznamenání 
na nosič (například v ústní podobě). …“ Proto namísto zájmena „jeho“, 
které se vztahuje k „utajovanému dokumentu“, je třeba správného 
zájmena „její“, které se vztahuje k „utajované informaci“ existující i 
sama o sobě, bez záznamu, kdy by bylo v takovém případě 
neproveditelné vyznačovat na takovém záznamu náležitosti v souladu 
s tímto zákonem. 

VYSVĚTLENO 
Zájmeno „jeho“ se vztahuje k záznamu, neboť utajovaný 
dokument již musí nějakou podobu mít – nelze tedy 
pořídit utajovaný dokument v ústní podobě. 

166 NSOUD Doporučující připomínka: 
§ 2 písmeno l): 
Navrhuje se následné znění tohoto písmene (jde jen o drobnou 
jazykovou korekci): 
l) podnikatelem občan České republiky nebo fyzická osoba s trvalým 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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pobytem na území České republiky podnikající na základě 
živnostenského nebo jiného oprávnění, obchodní korporace zapsaná 
do obchodního rejstříku se sídlem v České republice, nebo právnická 
osoba se sídlem v České republice, jejímž účelem jejíhož založení a 
hlavní činností je podnikání, v rámci kterého má mít přístup 
k utajované informaci. 

167 NSOUD Doporučující připomínka: 
K § 11a: 
Navrhuje se nahradit slovo „uvedené“ slovem „uvedeným“. Jde jen 
o jazykovou korekci. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

168 NSOUD Doporučující připomínka: 
K § 12a a § 19a: 
Připomínka: Tato ustanovení nově definují „bezúhonnost“. Není však 
zřejmé, proč se podmínky bezúhonnosti liší u fyzické osoby a u 
podnikatele. První věta § 12a (fyzické osoby) je stejná jako v § 19a 
(podnikatelé). U fyzických osob jsou však stanoveny další podmínky – 
viz druhá a třetí věta §12a. Vysvětlení není možno nalézt ani 
v důvodové zprávě, neboť k § 19a tato neříká vůbec nic.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
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, anebo 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 a zastavení trestního stíhání v trestním řízení o 
úmyslném trestném činu je podmínka bezúhonnosti 
splněna, pokud od právní moci takového rozhodnutí 
uplynula doba alespoň 5 let. 

169 NSOUD Doporučující připomínka: 
K § 14 odst. 3 písmeno a): 
Navrhuje se následné znění tohoto písmene: 
a)prokázané zařazení do složky bývalé Státní bezpečnosti s rozvědným 
nebo kontrarozvědným zaměřením, zpravodajské správy Generálního 

VYSVĚTLENO 
Stávající rozhodovací praxe ani judikatura neodhalily 
žádné nejasnosti při interpretaci tohoto bezpečnostního 
rizika. 
Vždy bude muset jít o jistou míru prokazatelnosti, neboť 
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štábu Československé lidové armády nebo odboru vnitřní ochrany 
Sboru nápravné výchovy anebo prokazatelnouprokázanou spolupráci 
s bývalou Státní bezpečností nebo zpravodajskou správou 
Generálního štábu Československé lidové armády nebo odborem 
vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy, 

 
Připomínka: navrhované doplnění „prokázaného“ zařazení či 
spolupráce by mělo do budoucna vyloučit spory o existenci těchto 
překážek bezpečnostní spolehlivosti.  

nelze konstatovat bezpečnostní riziko, aniž by byla tvrzení 
podložená. 
 

170 NSOUD Doporučující připomínka: 
K § 14 odst. 3 písmeno c): 
c) chování, které má negativní vliv na důvěryhodnost nebo 
ovlivnitelnost fyzické osoby, 
 
Připomínka: navrhovaná formulace je příliš obecná; není z ní zřejmé, 
o chování koho se jedná, kdo je myšlen fyzickou osobou, jejíž 
důvěryhodnost či ovlivnitelnost má být ohrožena. 

VYSVĚTLENO 
Stávající rozhodovací praxe ani judikatura neodhalily 
žádné nejasnosti při interpretaci tohoto bezpečnostního 
rizika. 
 
Je myšlena fyzická osoba, která je držitelem osvědčení 
nebo žadatelem o osvědčení fyzické osoby. 

171 MŽP Zásadní připomínka: 
Část II. NÁVRH ZÁKONA, § 9, odst. 3 – doplnit způsob zániku 
oznámení, a to v případě, kdy fyzická osoba přestane být zařazena 
na pracovním místě nebo přestane vykonávat funkci, na které je 
nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, uvedené v přehledu 
podle § 69 odst. 1 písm. b). 
Odůvodnění: Snížení počtu vydaných oznámení fyzické osoby, které 
jsou již neaktuální, není splněna podmínka „need to know“. Nadále 
zůstává povinnosti tomu, kdo oznámení vydal, povinnost zajistit, aby 
o zániku, který nastane po x letech, učinil písemný záznam, který 
uloží. V tomto případě je vhodnější tento záznam udělat současně při 
vyřazování fyzické osoby z přehledu podle § 69 odst. 1 písm. b) a při 
přeřazení na jiné pracovní místo nebo při ukončení výkonu funkce, 
na které je nezbytné mít přístup k utajovanými informacím. 
V případě, že tomu tak nebude, fyzická osoba nadále zbytečně 
zůstane v evidenci toho, kdo oznámení vydal dalších x let. 

VYSVĚTLENO 
Navrhované znění by naopak mohlo zvýšit administrativní 
zátěž, neboť v případě potřeby přístupu dané osoby 
k utajovaným informacím by muselo ověřování 
proběhnout znovu. V souvislosti s uplatněnou 
připomínkou odkazujeme na možný způsob zániku 
oznámení podle  § 9 odst. 3 písm. h), kdy oznámení 
zanikne jeho vrácením tomu, kdo jej vydal. 
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172 MŽP Zásadní připomínka: 
Část II. NÁVRH ZÁKONA, § 157 – požadavek na doplnění informace 
jak má být nakládáno s oznámeními a poučeními, které byly vydány 
státním zaměstnancům před účinností nově navržené úpravy 
v § 58a písm. b). Zda se stávající oznámení nechají „doběhnout“, tím 
následně zanikne i poučení. Budou se státní zaměstnanci nově 
poučovat? Pokud ne, bylo by vhodné upravit v návrhu zákona, že 
poučení vydaná před účinností úpravy nepozbývají platnost.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

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 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká 
31. března 2021, 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 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 
musí být do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona 
poučena podle § 9 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. 

173 MŽP Doporučující připomínka: 
Část II. Předkládací zpráva, 2. odstavec, 2. věta – překlep, slovo 
„speciální“ nahradit „speciálního“ 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

174 MZV Zásadní připomínka: 
K článku I, novelizačním bodům 160 a 161  
a) V poslední větě nově navrhovaného § 77 odst. 6 navrhujeme 
nahradit slova „kurýrní přepravou nebo diplomatickou poštou“ slovy 
"diplomatickým kurýrem".  
 
b) Znění § 77 odst. 8 navrhujeme upravit následovně: 
„Přepravuje-li diplomatický kurýr utajované dokumenty stupně 
utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné v rámci mezinárodního styku, 
požádá odpovědná osoba nebo bezpečnostní ředitel Úřad o vydání 
kurýrního listu.“ 
 
MZV požaduje zpřesnit terminologii nových ustanovení v § 77 pokud 
jde o používání termínů „diplomatická pošta“, „kurýrní přeprava“ a 
„diplomatický kurýr“. Utajované dokumenty nejsou v praxi zasílány 

1. AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
2. AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY  
(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. 
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prostřednictvím nedoprovázené diplomatické pošty, k jejíž přepravě je 
používán poskytovatel buď poštovních služeb, anebo expresní 
přepravy (Česká pošta a její zahraniční partneři a DHL). K přepravě 
utajovaných dokumentů se využívá výhradě přeprava diplomatickým 
kurýrem (tj. kurýr s diplomatickým pasem), který musí být vybaven 
kurýrním listem a zásilka musí být vybavena bordereau. Jedině 
přítomnost diplomatického kurýra při přepravě utajovaných 
dokumentů může zajistit, že zásilka nebude během přepravy 
otevřena. Dále pak termínu „kurýrní přeprava“ Vídeňská úmluva o 
diplomatických stycích neužívá. 

175 MZV Zásadní připomínka: 
K článku I, novelizačnímu bodu 241 
V § 102 MZV žádá zachovat odst. 2. 
Dosavadní praxe MZV ukázala na výhodnost tohoto ustanovení, dle 
kterého lze některé žadatele požádat o předložení potvrzení o podání 
žádosti, pro potřeby odpovědné osoby.  

VYSVĚTLENO 
Ustanovení bylo přesunuto do § 93 odst. 2. 

176 MZV Zásadní připomínka: 
V § 21 se za odstavec 5 navrhuje vložit nový odstavec 6, který zní: 
(6) Utajovaný dokument cizí moci stupně utajení Vyhrazené se 
neeviduje, pokud tak stanoví odpovědná osoba a pokud to není 
v rozporu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, 
nebo předpisy mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. 
 
Stávající odstavce 6 až 10 by se nově označovaly jako odstavce 7 až 11. 
 
Jedním z důvodů novelizace zákona je dle předkladatele potřeba změn 
vyplývajících z poznatků a praxe ústředních správních úřadů při 
ochraně utajovaných informací.  Takovým poznatkem v rámci MZV je 
distribuce utajovaných dokumentů NATO Vyhrazené v ústředí NATO 
v Bruselu. Na delegace členských států mezinárodní personál NATO 
denně zasílá větší množství dokumentů stupně utajení NATO 
Vyhrazené. Z velké části se jedná o agendy jednání jednotlivých 
aliančních výborů a další dokumenty čistě organizačního charakteru. 

VYSVĚTLENO 
Bude řešeno v rámci metodické činnosti NBÚ.  
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Zákonem požadovaná evidence těchto dokumentů, distribuovaných 
v rámci SD NATO, neúměrně zatěžuje registr utajovaných informací a 
výrazně omezuje čas nutný pro evidenci utajovaných dokumentů 
vyšších stupňů utajení. V mnoha případech se navíc stává, že tyto 
informace organizačního charakteru jsou cizí mocí distribuovány na 
poslední chvíli a na jejich zpracování zbývá málo času. Bezpečnostní 
předpisy NATO (např. C-M(2002)49) evidenci utajovaných dokumentů 
NATO Vyhrazené (a dokonce i NATO Důvěrné) nevyžadují. Obdobně je 
tomu u bezpečnostních předpisů EU, které nepožadují evidenci 
dokumentů stupně utajení EU Vyhrazené. S přihlédnutím ke 
skutečnosti, že zákon již nyní (pokud tak stanoví odpovědná osoba) 
nevyžaduje potvrzení převzetí dokumentu stupně utajení Vyhrazené 
(např. podpisem), navrhovaná změna by výrazně přispěla k větší 
efektivnosti při zpracování utajovaných dokumentů. Z uvedených 
důvodů se navrhuje, aby výjimka z evidence těchto dokumentů byla 
možná pouze se souhlasem odpovědné osoby, která rozsah 
dokumentů, které se nebudou evidovat, může omezit pouze na jejich 
některý druh (např. agendy, organizační zprávy). 

177 MZV Doporučující připomínka: 
K článku I, novelizačnímu bodu 8 (§ 4 odst. 3 a 5) 
MZV je názoru, že formulace v novém odstavci 5 ve vazbě na nový 
odstavec 3 není z hlediska logiky věci příliš srozumitelná. Pokud se 
„utajovaná informace při ústním, obrazovém nebo zvukovém 
zpřístupnění označí ústním prohlášením…“ dle odstavce 3, pak je celý 
odstavec 5 nadbytečný.  Anebo naopak, pokud je záměrem mít 
utajovanou informaci v digitální podobě označenou dle první části 
odstavec 5, pak se ovšem do logického kontextu již nehodí zpětný 
odkaz na odst. 3 obsažený ve druhé (koncové) části odstavce 5. 

VYSVĚTLENO 
V digitální podobě může být např. audiozáznam a pak je 
jeho znázornění v podstatě "zvukové zpřístupnění" 
uvedené v odstavci 3, takže stupeň utajení bude 
realizovatelný často jen ústním sdělením. 

178 MZV Doporučující připomínka: 
K článku I, novelizačnímu bodu 17 (§ 11a) 
V § 11a chybí upřesnění lhůty pro povinnost zachovávat mlčenlivost 
o utajovaných informacích, přičemž zákon v řadě svých částí jinak 
s lhůtami pracuje (viz např. § 22). Pokud je záměrem novely stanovit 

VYSVĚTLENO 
Tak jako v jiných právních předpisech např. § 303 odst. 2 
písm. c) zákoníku práce se ve spojitosti se stanovením 
povinnosti mlčenlivosti lhůty neurčují. Není účelné, aby 
fyzická osoba měla stanovenu dobu, po kterou má 
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takovou povinnost „navždy“, pak by to bylo vhodné do textu uvést. povinnost dodržovat povinnost mlčenlivosti, zvlášť pokud 
se jedná o utajované informace. Těžko si také představit 
situaci, kdy fyzická osoba zjišťuje, zda pominul důvod 
utajení, a tudíž již utajovaná informace není informací 
utajovanou. Stále tu však bude povinnost mlčenlivosti 
v rovině pracovněprávní. 

179 MZV Doporučující připomínka: 
K článku I, novelizačnímu bodu 60 (§ 21 odst. 6) 
Do § 21 odst. 6 návrhu zákona vložit za slovo kopie, slova: 
„nadpočetný výtisk,“ 
MZV požaduje rozšíření druhů dokumentů, které je možné 
vyhotovovat se souhlasem původce nebo přímo nadřízené osoby. 

VYSVĚTLENO 
MZV používá termín „nadpočetný výtisk“ v jiném 
významu, než vyhláška č. 529/2005 Sb. 
 

180 MZV Doporučující připomínka: 
K článku I, novelizačnímu bodu 69 (§ 22 odst. 9)  
Zde MZV požaduje vyjasnění, proč uvedený postup nelze použít pro 
utajovaný dokument, jehož původcem je zpravodajská služba. Důvody 
k tomuto vynětí by měly být uvedeny alespoň v důvodové zprávě. Je-li 
motivem ochrana pracovních metod či identity příslušníků 
zpravodajských služeb, pak tento zájem mohl být ošetřen i jiným 
způsobem. 

VYSVĚTLENO 
V případě, kdy bude původcem zpravodajská služba, bude 
provádět ověření, zda důvody pro utajení odpovídají 
stanovenému stupni utajení nebo zda byl stupeň utajení 
stanoven oprávněně, příslušná zpravodajská služba, a to 
s ohledem na výkon zpravodajské činnosti. 

 

181 MZV Doporučující připomínka: 
K článku I, novelizačnímu bodu 115 (§ 60 odst. 1)  
Zde není jasné, zda má osoba přístup pouze k utajované informaci 
stupně utajení Vyhrazené, nebo k jakékoliv utajované informaci. MZV 
se domnívá, že záměrem bylo umožnit přístup pouze k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené. V tomto smyslu by mělo být 
ustanovení doplněno. 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení umožňuje ve zvláštních případech 
přístup k utajované informaci i bez osvědčení nebo 
oznámení, popřípadě dokladu. Omezení, co se týče 
stupně utajení, je stanoveno v § 61 zákona, kdy nelze 
podle § 60 umožnit přístup k utajované informaci stupně 
utajení Přísně tajné nebo k utajované informaci, na 
kterou se vztahuje zvláštní režim nakládání. 

182 MZV Doporučující připomínka: 
V § 69 odst. 1 písm. j) zákon vyžaduje vést evidenci případů 
neoprávněného nakládání s utajovanou informací.  
Pojem neoprávněné nakládání s utajovanou informací však není nikde 
upraven. MZV navrhuje vymezit v zákoně pojem „neoprávněné 

VYSVĚTLENO 
Pro účely správního trestání není uvedená definice 
nezbytná, neboť není obsažena v žádné skutkové 
podstatě přestupku stanoveného zákonem. Pro účely 
stanovení povinností je stávající znění dostatečné. 
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nakládání s utajovanou informací“. 
183 MZV Doporučující připomínka: 

Za § 113 odst. 5 vložit nový odstavec 6, který zní: 
„6) V případě postupu dle odst. 1 písm.) a) až j) Úřad informuje 
odpovědnou osobu.“ 
Na základě praxe je MZV názoru, že odpovědná osoba by o této 
důležité skutečnosti měla být informována. 

VYSVĚTLENO 
Navrhovaná úprava je s výjimkou § 113 odst. 1 písm. c), 
d) a h) zákona obsažena v § 122 odst. 1 zákona. 

184 MZV Doporučující připomínka: 
Na konec § 121 odst. 2 vložit novou větu, která zní: 
V případě rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osobě zašle Úřad 
oznámení i odpovědné osobě.  
Na základě praxe je MZV názoru, že odpovědná osoba by o této 
důležité skutečnosti měla být informován. 

VYSVĚTLENO 
Upraveno v § 122 odst. 1 zákona. Oznamuje se 
vykonatelnost, neboť dřívější oznámení by bylo 
předčasné. 

185 MZV Doporučující připomínka: 
Na konec § 121 odst. 3 vložit novou větu, která zní: 
V případě zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby zašle Úřad 
oznámení i odpovědné osobě. 
Na základě praxe je MZV názoru, že odpovědná osoba by o této 
důležité skutečnosti měla být informována. 

VYSVĚTLENO 
Upraveno v § 122 odst. 1 zákona. NBÚ po doručení 
rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení účastníku řízení 
vyrozumí odpovědnou osobu. 

186 HKČR Zásadní připomínka: 
Připomínka k bodu 4., k ustanovení § 2 písm. e) 

Požadujeme dotčený bod vypustit. 

Odůvodnění: 

Požadujeme vypuštění navrhované povinnosti, kdy v případě 
kolektivního statutárního orgánu právnické osoby, je odpovědnou 
osobou fyzická osoba, která je členem tohoto statutárního orgánu. 
Současné znění v praxi funguje optimálně a nevidíme důvod ke 
změně. Návrh je v rozporu s dlouhodobě deklarovanou strategií 
vedoucí ke snižování prověřovaných osob. Statutární orgány 
podnikatele jsou v bezpečnostním řízení podnikatele stejně 
prověřovány jako celek a není nutné jednu osobu určovat zvlášť a tu 

VYSVĚTLENO 
Odpovědná osoba je styčnou osobou v oblasti ochrany 
utajovaných informací. S ohledem na povinnosti, které 
zákon stanoví odpovědné osobě v oblasti ochrany 
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, není 
účelné a z pohledu zajištění ochrany utajovaných 
informací též koncepční, aby tyto povinnosti plnila fyzická 
osoba mimo strukturu příslušné právnické osoby.  
Pro NBÚ je dále důležité, aby věděl, s kým jednat na poli 
plnění povinností podle zákona. Není tedy z pohledu 
ochrany utajovaných informací účelné, aby panovala 
nejistota v plnění povinností a v komunikaci co do osoby 
odpovědné osoby. Zákon proto s ohledem na zajištění 
právní jistoty, kdo je odpovědnou osobou stanoví 
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prověřovat v bezpečnostním řízení fyzické osoby. požadavek určení konkrétní fyzické osoby, která bude 
stanovena vnitřním mechanismem příslušného 
kolektivního statutárního orgánu. 
 
Jako jedna z podmínek pro vydání osvědčení podnikatele 
je navíc stanoveno, že odpovědná osoba musí být 
držitelem platného osvědčení fyzické osoby nejméně pro 
takový stupeň utajení, pro který podnikatel žádá o vydání 
osvědčení podnikatele. Tato podmínka musí být splněna 
po celou dobu platnosti osvědčení podnikatele. 
Z uvedeného vyplývá, že zákon předpokládá již ve 
stanovení základních předpokladů pro vydání osvědčení 
podnikatele, že odpovědná osoba bude jedna konkrétní 
osoba. 

187 HKČR Doporučující připomínka: 
Doporučujeme zvážit zavedení nového institutu bezpečnostní 
způsobilosti pro právnické osoby. Bezpečnostní způsobilost je 
aktuálně podle ustanovení § 80 odst. 2 zákona předpokládána jen u 
fyzické osoby, nikoliv u osoby právnické, tedy pro výkon citlivých 
činností právnickou osobou, této postačuje disponovat alespoň 
jednou fyzickou osobou ve služebním, pracovněprávním či členském 
apod. poměru, jež je bezpečnostně způsobilá.  

Zachování uvedeného právního konstruktu lze považovat za vhodné 
zvážit, případně, i s ohledem na rozšiřující tendenci ve vývoji českých a 
evropských právních předpisů, které se již obecně nevztahují výhradně 
k fyzickým osobám, ale i osobám právnickým (viz např. zákon č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších přepisů a relevantní důvodové zprávy). 
Navrhujeme tento konstrukt přetransformovat do možnosti získání 
dokladu o bezpečnostní způsobilosti nejen fyzickými osobami, ale i 
osobami právnickými, když nelze po fyzické osobě s dokladem o 
bezpečnostní způsobilosti spravedlivě požadovat převzetí 
odpovědnosti při výkonu citlivé činnosti za celou právnickou osobou, 

VYSVĚTLENO 
Z praxe a z pohledu působnosti NBÚ nevyplývá potřeba 
navrhovaného řešení. Dále by došlo ke zvýšení požadavků 
na státní rozpočet. 
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s níž je ve služebním, pracovněprávním či členském apod. poměru. 
Analogicky zde lze odkázat i na část druhou zákona, upravující 
ochranu utajovaných informací, v rámci které je stanovena právní 
povinnost jak pro fyzické, tak pro právnické osoby disponovat 
osvědčením fyzické osoby resp. podnikatele, a to nejen vůči 
Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „Úřad“), ale i vůči sobě 
navzájem. 

Doklad o bezpečnostní způsobilosti právnických osob by mohl vyřešit 
problematiku spolehlivosti dodavatelů v rámci určitých veřejných 
zakázek u subjektů Kritické infrastruktury, resp. Kritické informační 
infrastruktury, u kterých v předmětu veřejné zakázky nefigurují 
utajované informace. 

188 HKČR Doporučující připomínka: 
Doporučujeme zvážit zavedení obdobného institutu, jakým je funkce 
bezpečnostního ředitele podle § 71 zákona i pro výkon citlivé činnosti 
podle § 80 a násl. zákona. Zákon ve svém nynějším i novelizovaném 
znění ukládá podle ustanovení § 86 zákona právnické osobě, 
podnikající fyzické osobě a orgánu státu výčet zákonných povinností 
spočívajících zejména ve (i) vedení evidence fyzických osob, které 
vykonávají citlivou činnost a jsou vůči výše uvedeným subjektům ve 
služebním, pracovněprávním nebo členském apod. poměru, a v (ii) 
komunikaci s Úřadem, avšak již k tomuto nestanovuje konkrétní 
osobu, jak je tomu v případě utajovaných informací a funkce 
bezpečnostního ředitele ve smyslu § 71 zákona.  

Z tohoto důvodu zde, i přes ustanovení § 2 písm. e) zákona, které 
disponuje pouze obecnou definicí odpovědné osoby, nelze 
presumovat jednotný postup dotčených subjektů při stanovení 
konkrétní osoby zodpovědné za výkon citlivých činností u těchto 
diskutovaných subjektů (když odpovědné osoby, které jsou členy 
statutárního orgánu dotčených právnických osob, sice za oblast 
bezpečnostní způsobilosti k výkonu citlivých činností formálně 
zodpovídají, avšak zpravidla tyto činnosti přímo nevykonávají), což 

VYSVĚTLENO 
Zákon stanoví povinnost zřídit a obsadit funkci 
bezpečnostního ředitele pouze pro oblast ochrany 
utajovaných informací, přičemž, pokud jde o výkon citlivé 
činnosti, je na vnitřní organizaci, jakým způsobem, 
respektive prostřednictvím jaké osoby zajistí povinnosti 
předvídané zákonem na úseku výkonu citlivé činnosti (viz 
§ 86 zákona). 
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může zapříčiňovat jak vnitřní nejednotnost dotčených právnických 
osob a orgánů státu při obsazování funkce bezpečnostního ředitele a 
pověření osoby pro výkon citlivých činností u právnických osob a 
orgánů státu, tak zejména komplikace, roztříštěnost a nesoulad 
v jednání těchto dotčených subjektů s Úřadem. 

S ohledem na vše výše uvedené lze tak považovat za vhodné nyní 
zvážit nejen případné stanovení nové funkce - osoby odpovědné za 
výkon citlivých činností u právnických osob a orgánů států přímo 
v návrhu zákona, u níž bude předpokládána určitá míra specializace 
v oboru, čímž by měla být zajištěna požadovaná kvalita činností 
vykonávaných danou právnickou osobou a s tímto souvisejících 
procesů, za současného zajištění vhodného propojení této nové 
funkce s funkcí bezpečnostního ředitele.  

189 HKČR Doporučující připomínka: 
S ohledem na výkladové pochybnosti u zákazu dokládání schopnosti 
dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací 
poddodavatelem v případě veřejných zakázek a v reakci na znění 
ustanovení § 187 a zejména § 194 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
která se týkají oblasti obrany a bezpečnosti, nikoliv však výhradně 
utajovaných informací zákona, si dovolujeme navrhnout možnost 
rozšířit § 19 zákona a to o druhý odstavec, který by mohl znít: 
„Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací nelze prokázat 
prostřednictvím jiné osoby.“ 

Ustanovení § 19 zákona by tak nově znělo následovně: 

„Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací 

(1) Podmínku způsobilosti zabezpečit ochranu utajovaných 
informací nesplňuje podnikatel, který není schopen zajistit a dodržovat 
jednotlivé druhy zajištění ochrany utajovaných informací podle tohoto 
zákona v závislosti na příslušném stupni utajení a formě přístupu k 

AKCEPTOVÁNO  
UPRAVENO 
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utajované informaci. 

(2) Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací nelze 
prokázat prostřednictvím jiné osoby.“ 

Je na zvážení navrhovatele, zda jít cestou změny zákona, když 
teoreticky by bylo možné jít i méně invazivní cestou a to např. cestou 
závazného právního výkladu NBÚ, které by bylo následně zohledněno 
při realizaci veřejné zakázky.  

Nejvhodnější formou by byla novelizace ZZVZ, nicméně tato forma je 
zároveň nejnáročnější a nejméně pravděpodobná, a to i s ohledem 
nutnosti respektovat evropské právo a zachování obecného 
charakteru ZZVZ. 

190 MO Zásadní připomínka: 
Obecně k návrhu zákona 
Požadujeme do zákona (nejlépe zřejmě do části druhé, hlavy šesté) 
včlenit ustanovení obdobné ustanovení § 6a zákona o kybernetické 
bezpečnosti, které i v případě informačních systémů certifikovaných 
podle zákona 412/2005 Sb. stanovením zákonné povinnosti 
provozovateli či dodavateli informačního systému přispěje k možnosti 
vyvázat se z dosavadních smluvních vztahů, resp. závislosti na 
dosavadním provozovateli či dodavateli informačního systému. 
 
Odůvodnění: 
V praxi se ukazuje, že možnost vyvázat se z dosavadních smluvních 
vztahů v případě rozsáhlejších informačních systémů, je velmi 
omezená, a to zejména proto, že dosavadní provozovatel či dodavatel 
informačního systému nemá zájem na tom, aby došlo k jeho výměně. 
Řešení situací za účelem případného ukončení smluvního vztahu, v 
němž provozovatel či dodavatel informačního systému, disponuje 
významnou převahou v otázce znalosti jím provozovaných či 
dodávaných systémů, pak naráží na své soukromoprávní limity 
(obdobně jako v případě informačních systémů podle zákona o 

VYSVĚTLENO 
Návrh není koncepční a systémový. 
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kybernetické bezpečnosti – viz důvodová zpráva k zákonu č. 104/2017 
Sb., změna zákona o informačních systémech veřejné správy a dalších 
zákonů - jsou i v případě informačních systémů podle zákona 
412/2005 Sb. systémy provozovány často na základě starých smluv), 
přičemž dochází k situacím, v nichž se správce informačního systému 
připravující naplnění exit strategie důvodně obává o dostupnost jemu 
náležejících dat a informací, které jsou pro výkon jeho působnosti 
kriticky důležité.  
 
Pro případy informačních systémů kritické informační infrastruktury, 
komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo 
významného informačního systému dle zákona o kybernetické 
bezpečnosti je situace řešena výše zmíněným § 6a, který stanovuje 
povinnosti provozovateli informačního systému, které mají napomoci 
možnosti vyvázat se z dosavadního smluvního vztahu. Předmětnou 
úpravu však nelze s ohledem na výjimku uvedenou v § 1 odst. 3 zákona 
o kybernetické bezpečnosti na informační nebo komunikační systémy, 
které nakládají s utajovanými informacemi, využít. 
 
Jsme proto přesvědčeni, že by mělo dojít v této otázce k sjednocení 
právní úpravy, neboť dle našeho názoru neexistuje důvod, proč by 
úprava pro informační systémy podle zákona 412/2005 Sb. měla být v 
otázce možnosti vyvázat se ze smluvních vztahů odlišná, resp. neměla 
dávat správcům informačních systémů stejné možnosti pro případné 
řešení jeho závislosti, která s sebou ve většině případů nese negativní 
důsledky.   

191 MO Zásadní připomínka: 
Obecně k vypořádání připomínek 
Požadujeme samostatné projednání a vypořádání připomínek 
společné pro všechny zpravodajské služby. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že ochrana utajovaných informací v podstatné míře 

AKCEPTOVÁNO 
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dopadá na zpravodajské služby, požadujeme, aby byly všechny 
zpravodajské služby informovány a účastny samostatného vypořádání 
připomínek a podnětů. Na tomto samostatném jednání by současně 
byly projednány informace utajovaného charakteru, stejně jako další 
obecné připomínky zpravodajských služeb, které byly NBÚ v oblasti 
ochrany utajovaných informací zaslány a doposud nebyly reflektovány.  

192 MO Zásadní připomínka: 
Obecně k postupu nakládání s utajovanými informacemi 
zpravodajskými službami:  

Požadujeme větší míru autonomie pro zpravodajské služby nejenom 
v oblasti personální bezpečnosti, ale i v dalších oblastech. Proto 
navrhujeme nově zavést v zákoně možnost pro zpravodajské služby 
používat ve stanovených případech zvláštní postupy nakládání 
s utajovanými informacemi, které jsou v obdobném znění vkládány i 
do dalších právních předpisů (jedná se např. o zákon č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (§127a), nebo o 
zákon č. 592/1992 Sb., o pojištění na veřejném zdravotním pojištění 
(§27b)), takto: 
 
„Zpravodajské služby a jejich příslušníci mohou používat zvláštní 
postupy při nakládání s utajovanými informacemi, a to v případech, 
kdy je to nezbytné k zajištění výkonu zpravodajských činností a nelze-li 
v důležitém zájmu sledovaném zpravodajskou službou postupovat dle 
tohoto zákona. Zvláštní postupy stanoví vláda.“  
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme pro účely zpravodajských služeb vydání zvláštních 
postupů na úseku ochrany utajovaných informací. Tyto zvláštní 
postupy mají za cíl upravit nakládání s informacemi souvisejícími se 
zpravodajskou činností zpravodajských služeb, kdy nelze v důležitém 
zájmu služby postupovat dle platných ustanovení zákona. 
 
Při nakládání s těmito informacemi se budou příslušníci úřadu řídit 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
§ 140 – doplněn odstavec 8 
(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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specifickými pravidly v oblasti administrativní a fyzické bezpečnosti, 
bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a kryptografické 
ochrany, které stanoví vláda. Tato pravidla by měla zajistit nejvyšší 
možnou míru ochrany zpravodajské informace, a to za použití 
nezbytných bezpečnostních a organizačních opatření, postupů, 
bezpečnostních parametrů a principů spolu s příslušnými technickými 
řešeními. 
 
Zvláštní postupy stanoví vláda na návrh Národního bezpečnostního 
úřadu a zpravodajské služby. 
 
Mimo výše uvedené navrhujeme zakotvení výjimek také v některých 
dalších níže ve stanovisku uvedených případech, a to i s ohledem na 
skutečnost, že zvláštní postupy se v návrhu zákona neobjevily, ač je 
požadovaly všechny 3 služby. 

193 MO Zásadní připomínka: 
Vztah k předpisům NATO 

Navrhujeme sjednocení dílčích regulí vyplývajících z předpisů NATO, 
především do sféry národních prováděcích právních předpisů.  

 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že předložený materiál je 
v souladu s předpisy Evropské unie a NATO. Domníváme se, že 
předpisy NATO jsou v oblasti ochrany utajovaných informací (kupř. 
v oblasti kryptografických materiálů a související fyzické bezpečnosti) 
nastaveny přísněji než daným oblastem korespondující národní 
předpisy, zejména na úrovni příslušných prováděcích právních 
předpisů. Za tímto účelem by mělo dojít k vzájemnému sjednocení. 

VYSVĚTLENO 
Úprava se předpokládá zejména na úrovni prováděcích 
právních předpisů. Se  zákonem jsou dokumenty uváděné 
MO v souladu, případně dochází k jejich sladění  - viz § 58 
návrhu. 

194 MO Zásadní připomínka: 
K finančním dopadům navrhované právní úpravy a k § 21 odst. 1 

Navrhujeme zrevidovat finanční dopady prováděných změn na 
veřejné rozpočty či podnikatelské prostředí České republiky a stanovit 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Text ohledně utajovaného dokumentu v digitální podobě 
byl odstraněn z návrhu. 
 
§ 21 
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bližší technické požadavky ve vztahu k ustanovení § 21 odst. 1.  
 

Odůvodnění: 
Finanční dopad dle důvodové zprávy nebude novelou zákona dán. 
Vzhledem k úpravám pojetí pojmů utajovaná informace a utajovaný 
dokument dochází také k zakotvení nových dílčích povinností 
původcům utajovaných informací, resp. dokumentů, a tedy s takovým 
závěrem nelze souhlasit. Ustanovení § 21 odst. 1 nově vyžaduje, aby 
při vzniku utajovaného dokumentu v digitální podobě byly z jeho 
metadat patrné údaje o stupni utajení a o původci. Technické řešení 
tohoto požadavku jednak není blíže konkretizováno a jednak bude 
pravděpodobně mít finanční dopady na původce, a to minimálně 
v podobě optimalizace či úprav využívaných softwarů k tvorbě 
utajovaných dokumentů v digitální podobě. Rovněž existuje pouze 
národní standard pro elektronické spisové služby pro neutajované 
dokumenty. V případě dalších nároků pro utajované dokumenty toto 
přinese další náklady na stávající software organizací. 

(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. 
Utajovaný dokument v digitální podobě se vytváří 
takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při 
znázornění jeho obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a 
název původce. 
 
§ 23 
(3) Na zpracování a přenos utajované informace 
zpracovávané utajovaného dokumentu zpracovávaného 
v elektronickém systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího s utajovanými 
informacemi a splňuje požadavky stanovené národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby, s 
výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění 
podmínek certifikace informačního systému pro 
nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití 
vylučuje zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí 
odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části 
věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o 
překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních 
případech se ustanovení této hlavy na zpracování a 
přenos utajovaných informací v informačních a 
komunikačních systémech a kryptografických 
prostředcích nepoužijí, s výjimkou § 21 odst. 1. 
 

195 MO Zásadní připomínka: 
K právní úpravě zaměstnanců zpravodajských služeb v hlavním 
pracovněprávním vztahu 

Dlouhodobě problematická je platnost osvědčení fyzické osoby ve 

VYSVĚTLENO 
S uvedeným nelze souhlasit, neboť podle § 11 odst. 1 
zákona lze umožnit přístup fyzické osobě k utajované 
informaci pouze, pokud je držitelem osvědčení fyzické 

 
55)§ 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb. 
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vztahu k zaměstnancům zpravodajských služeb, kteří jsou zaměstnáni 
v hlavním pracovněprávním vztahu. Zaměstnancům s pracovním 
poměrem na dobu určitou a zaměstnancům dle dohod o provedení 
prací mimo pracovní poměr ke dni skončení závislé práce končí také 
zařazení ke zpravodajské službě. Jedná se o důvod zániku platnosti 
osvědčení fyzické osoby dle § 56 odst. 1 písm. h) a o případné 
související kroky dle § 56a odst. 2. Skončením pracovněprávního 
vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci ale není vyloučeno jeho další 
obnovení v blízké budoucnosti (zejména u zaměstnanců na dohodu). 
Postup dle zákona s tímto spojuje další kroky administrativního 
charakteru mezi zpravodajskou službou a NBÚ, které vyplývají z toho, 
zda je držitel osvědčení fyzické osoby v danou chvíli zařazen do 
zpravodajské služby nebo nikoliv. Navrhujeme tedy určit přechodnou 
dobu, po kterou nebude zanikat platnost osvědčení fyzické osoby 
v případě zaměstnanců zařazených do zpravodajské služby a současně 
nebude nutné vydávat nové osvědčení fyzické osoby ze strany NBÚ. 
Současně s tím jsme otevření alternativním návrhům, jak tyto situace 
zákonem ošetřit. 
 
Odůvodnění: 
Kromě výše popsaných administrativních úkonů (zánik platnosti 
osvědčení, potvrzení žádosti o zániku platnosti osvědčení, vydání 
nového osvědčení, předání bezpečnostního svazku) je důvodem pro 
ošetření této problematiky také ochrana zaměstnanců zařazených do 
zpravodajské služby. 

osoby příslušného stupně utajení, byla poučena a pokud 
přístup k utajované informaci nezbytně potřebuje 
k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti. Pokud 
skončí zařazení ke zpravodajské službě, není jisté, zda se 
obnoví. Rozumíme zvýšené administrativní náročnosti, 
ale z pohledu ochrany utajovaných informací je vytváření 
přechodného období pro platnost osvědčení fyzické 
osoby nekoncepční a příliš nejisté. Doporučujeme proto 
uvedený problém řešit na úrovni pracovněprávních, 
respektive služebních předpisů. 
 

196 MO Zásadní připomínka: 
K nakládání s utajovanými informacemi některými subjekty 

Praktický problém představuje spolupráce se subjekty (právnickými 
osobami), které nejsou držiteli příslušného osvědčení či prohlášení 
podnikatele, a současně je v zájmu součinnosti takovému subjektu 
nutné předat utajovaný dokument stupně utajení Vyhrazené či 
Důvěrné. Zákon neukládá právnickým osobám povinnost splňovat 
podmínky pro přístup k utajované informaci, ani neupravuje jiný 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
V souladu s připomínkou BIS a UZSI – nový § 58b 
Přístup FO a PO v rámci plnění zákonné povinnosti a 
v případě zpravodajských operací. 
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legální způsob, jak takovému subjektu utajovanou informaci předat. 
 
Navrhujeme, aby byl tento praktický problém projednán a vyřešen na 
vypořádání v utajovaném režimu. 

197 MO Zásadní připomínka: 
K § 2  

Navrhujeme v ustanovení jednoznačně stanovit, kdo je ve vztahu k 
náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky v postavení 
odpovědné osoby. 
 
Odůvodnění: 
V současné době existuje nejasnost, kdo je ve vztahu k náčelníkovi 
Vojenské kanceláře prezidenta republiky v postavení odpovědné 
osoby. Tato problematika je komplikována prolínáním právních 
předpisů, a to zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání na straně 
jedné a zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilosti na straně druhé. 

Z výše uvedených právních úprav vyplývá, že náčelník Vojenské 
kanceláře prezidenta republiky je dle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 
219/1999 Sb. do funkce jmenován a odvoláván prezidentem republiky, 
nicméně z hlediska zákona č. 412/2005 Sb. je zřejmě v roli odpovědné 
osoby ministr obrany. Tomu nasvědčuje i ta skutečnost, že poučení 
náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky o právech a 
povinnostech v oblasti ochrany utajovaných informací na stupeň 
Přísně Tajné provádí bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany. 

VYSVĚTLENO 
Přestože prezident republiky jmenuje a odvolává 
náčelníka VKPR, neznamená to, že je odpovědnou osobou 
podle zákona. VKPR není organizační složka státu, jedná 
se o vojenský útvar, jehož odpovědnou osobou je ministr 
obrany. Jde o metodickou věc, nikoli nedostatek 
v zákoně. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

198 MO Zásadní připomínka: 
K § 2 písm. a): 

Upozorňujeme, že nová definice „utajovaný dokument“ neobsahuje 
utajovanou informaci v podobě kryptografického prostředku a 
technického zařízení. Navrhujeme definici v tomto ohledu doplnit. 
 

VYSVĚTLENO 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované 
informace, aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu, omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
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Odůvodnění: 
Samotné kryptografické prostředky jako „železa“ (např. ELCRODAT 4-
2) nebo technické zařízení (u rakety SIDEWINDER – např. bojová 
hlavice), které jsou dnes utajovanou informací, nebudou podle nové 
definice utajovaným dokumentem, protože se v těchto případech 
nejedná o záznam utajované informace. 

nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 
 

199 MO Zásadní připomínka: 
K § 3 odst. 5 

Navrhujeme do odstavce 5 vložit nové písmeno f) ve znění: „zneužití 
vojenských technologií, vědy a výzkumu v oblasti obrany“. 
 
Odůvodnění: 
Zveřejněním utajovaných informací ve spojitosti s vojenskými 
technologiemi, vědou a výzkumem spojených s potřebami 
obranyschopnosti státu by mohlo dojit ke zneužití těchto informaci 
druhou stranou. 

VYSVĚTLENO 
Úprava § 3 odst. 5 zákona je ve smyslu připomínky smyslu 
plně postačující. 
Připomínka byla označena jako „doporučující“. 
 

200 MO Zásadní připomínka: 
K § 5  

Navrhujeme doplnit ustanovení takto: f) kryptografickou ochranou, 
kterou tvoří systém opatření na ochranu utajovaných informací 
použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů při 
zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací a systém 
opatření k zabezpečení autentizace, důvěrnosti, integrity, autorizace 
a nepopiratelnosti utajovaných informací. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem je doplnění znění o oblast infrastruktury veřejného klíče z 
důvodu zabezpečení potřebné autentizace a autorizace pro 
zabezpečení důvěrnosti a nepopiratelnosti utajovaných informací. 

VYSVĚTLENO 
Současný obsah pojmu kryptografické metody v sobě 
zahrnuje jak symetrická, tak asymetrická primitiva 
(algoritmy). Ochranou UI se pak rozumí nejen zajištění 
důvěrnosti UI, ale také zabezpečení její autentičnosti, 
důvěrnosti, integrity, nepopiratelnosti a zajištění 
autorizace. 

201 MO Zásadní připomínka: 
K § 5 

Navrhujeme za písm. e) vložit nové písmeno f) ve znění: „f) 

VYSVĚTLENO 
Úprava se předpokládá zejména na úrovni prováděcích 
právních předpisů. 
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kybernetickou bezpečností, v rozsahu opatření pokrývajících 
identifikované kybernetické hrozby, a“. Dosavadní písmeno f) 
navrhujeme označit jako písmeno g). 

Odůvodnění: 
Mezi legislativou ČR a normami NATO existuje objektivně nesoulad 
mezi výkladem některých pojmů (v oblasti OUI/IA/KB/KO/CD), jejich 
obsahu a vzájemných vztahů. 
 
Rozdílný je pohled NATO na implementaci opatření v informačních 
systémech nakládajících s utajovanými informacemi oproti 
požadavkům V523. 
 
Návrh směřuje k vytvoření legislativní podpory realizace opatření 
kybernetické bezpečnosti i v utajovaných informačních systémech v 
souladu s požadavky NATO. 

202 MO Zásadní připomínka: 
K § 14 odst. 6  

V 1. větě navrhujeme slovo „posuzování“ nahradit slovem 
„zjišťování“. 
 
Odůvodnění: 
Podle současné právní úpravy lze provést vyšetření na polygrafu při 
posuzování bezpečnostního rizika. Z logického výkladu této formulace 
vyplývá, že bezpečnostní riziko je nutné nejprve zjistit (viz odstavec 1 a 
4 citovaného ustanovení) a teprve při posuzování zjištěného rizika lze 
provést fyziodetekční vyšetření. K odstranění pochybností, zda lze 
rizika takto zjišťovat plošně nebo až zjištěné riziko posuzovat, 
navrhujeme, aby se slova „při posuzovaní“ nahradila slovy „při 
zjišťování“.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
6) Zpravodajská služba u svých příslušníků, zaměstnanců 
a uchazečů o zaměstnání nebo o přijetí do služebního 
poměru může při posuzování bezpečnostního rizika při 
ověřování podmínky bezpečnostní spolehlivosti provést 
fyziodetekční vyšetření. Zpravodajská služba u svých 
příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání nebo 
o přijetí do služebního poměru v případech podle § 140 
odst. 1 písm. a) a Ministerstvo vnitra v případech podle § 
141 odst. 1 může při zjišťování bezpečnostního rizika 
zjišťování a posuzování skutečností podle § 14 odst. 3 
písm. f) provést psychologické nebo lékařské vyšetření 
odborným pracovištěm zpravodajské služby nebo 
Ministerstva vnitra.“. 

203 MO Zásadní připomínka: 
K prohlášení podnikatele podle § 15a 

VYSVĚTLENO 
NBÚ je garantem ochrany utajovaných informací, přičemž 
je ze své působnosti oprávněn kontrolovat dodržování 
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V rámci součinnosti s podnikatelem, který vydal prohlášení 
podnikatele dle § 15a a je tedy oprávněn k přístupu k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené, je nutné ze strany poskytovatele 
vyhrazené informace plnit oznamovací povinnost vůči NBÚ a zaslat 
kopii prohlášení podnikatele. Vojenské zpravodajství navrhuje 
zakotvení výjimky z tohoto pravidla pro podnikatele, pokud 
spolupracuje se zpravodajskou službou. 

 
Odůvodnění: 
Hlavním motivem k výjimce je utajování subjektů spolupracujících se 
zpravodajskými službami a odpadnutí administrativní zátěže.  

povinností a požadavků stanovených zákonem. Pokud by 
přistoupil na navrhovanou konstrukci značným způsobem 
by limitoval dosah svým pravomocí a došlo by tak ke 
snížení míry zajištění ochrany utajovaných informací. 
Zmiňovaná administrativní zátěž tak má opodstatnění 
právě ve své snaze ochránit utajované informace. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

204 MO Zásadní připomínka: 
K § 20 odst. 1 písm. a)  

Navrhujeme vyjasnit pojmy „poskytnutí informace“ podle § 20 a nově 
definované pojmy „utajovaná informace“ a „utajovaný dokument“.  
 
Případně navrhujeme upřesnit pojem „poskytnutí informace“. 
 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení není s ohledem na nově definované pojmy 
„utajovaná informace“ a „utajovaný dokument“ jednoznačné, protože 
utajovaná informace může být podnikateli poskytnuta např. pouze v 
ústní podobě nebo jiné formě než jako utajovaný dokument. 

VYSVĚTLENO 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované 
informace, aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu, omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 
 

205 MO Zásadní připomínka: 
K § 21 

V oblasti administrativní bezpečnosti navrhujeme doplnit tzv. statut 
uvolnitelné informace v tom smyslu, že původce vyznačí na 
dokumentu, který je nutno operativně uvolnit NATO, nečlenskému 
státu NATO nebo jen některému z členských států NATO ke 
stanovenému stupni utajení v českém jazyce také anglický ekvivalent s 
uvedením rozsahu uvolnění utajované informace tímto způsobem: 

VYSVĚTLENO 
Úprava se předpokládá zejména na úrovni prováděcích 
právních předpisů. 
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Vyhr.., Dův.., Taj.. / Res.., Con.., Se.. 

„Uvolnitelné pro NATO / Releasable to NATO“ (v případech, kdy je 
nutno uvolnit/poskytnout zpracovanou informaci nebo národní 
komentáře nebo informaci/podklad pro NATO). 

„Uvolnitelné pro SWE, NOR, NLD / Releasable to SWE, NOR, NLD“ 
[např. v případě společného cvičení s několika členskými státy, apod. 
bude vytvořena utajovaná informace, kterou je nutno nasdílet/uvolnit 
mezi několika konkrétními členskými státy NATO/NNN (Non NATO 
Nations), apod.]. 
 
Odůvodnění: 
Připomínka je uplatňována z důvodu nemožnosti jednoduše a 
operativně sdílet námi vytvořenou utajovanou informaci s Aliančními 
partnery. V ostatních členských státech NATO se jedná o zavedený 
způsob. Současná situace neumožňuje např. poskytnout (nahráním na 
společné úložiště, apod.) v prostředí IS NATO (např. NS_WANCRONOS) 
námi vytvořenou informaci/komentář k dané utajované problematice 
(NATO informace vytvářet v ČR není možné a národní informaci nelze 
jednoduše poskytnout partnerům). 
 
Při vložení/poskytnutí utajované informace národní – uvolnitelné pro 
NATO je tato informace označena např. v případě Itálie: 
SEGRETO/Secr… a pod stupněm utajení je doplněno Releasable to 
NATO. Vlastní obsah informace je v angličtině, případně jiném jazyce. 
Dalším důvodem pro zavedení je možnost sdílení utajovaných 
informací národních s jinými členskými státy NATO (nebo i celým 
NATO), v případech kdy původce rozhodne (nebo je to i vyžadováno) o 
seznámení se s národní utajovanou informací některým z členských 
států NATO (nebo i celým NATO). 

206 MO Zásadní připomínka: 
K § 21 

Navrhujeme doplnit odstavec 1 takto:(1) Na utajovaný dokument je 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
§ 21 
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původce povinen vyznačit svůj název, stupeň jeho utajení, jeho 
evidenční označení a datum jeho vzniku, není-li dále stanoveno jinak. 
Utajovaný dokument v digitální podobě se vytváří takovým způsobem, 
aby byl z jeho metadat i při znázornění jeho obsahu zřejmý alespoň 
stupeň utajení, název původce a datum jeho vzniku. 
 
Dále navrhujeme vložit do ustanovení nový odstavec s podmínkami 
elektronického přenosu dokumentu v digitální podobě, který bude 
obsahovat zejména: 
- v jakém informačním systému se může přenos uskutečnit, 
- kde jsou zaznamenány informace o přenosu dokumentu v digitální 
podobě. 
 
Odůvodnění: 
Stupeň utajení a název původce je nedostačující. Informace o datu 
vzniku upřesňuje identifikaci dokumentu a je důležitá pro následné 
posuzování - viz § 22 odst. 5 zákona: „původce je povinen prověřit, zda 
důvod pro utajení informace trvá, a to nejméně jednou za pět let ode 
dne jejího vzniku“. Stejně považujeme za důležité doplnění dalších 
relevantních informací.  

(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. 
Utajovaný dokument v digitální podobě se vytváří 
takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při 
znázornění jeho obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a 
název původce. 
 
§ 23 
(3) Na zpracování a přenos utajované informace 
zpracovávané utajovaného dokumentu zpracovávaného 
v elektronickém systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího s utajovanými 
informacemi a splňuje požadavky stanovené národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby, s 
výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění 
podmínek certifikace informačního systému pro 
nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití 
vylučuje zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí 
odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části 
věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o 
překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních 
případech se ustanovení této hlavy na zpracování a 
přenos utajovaných informací v informačních a 
komunikačních systémech a kryptografických 
prostředcích nepoužijí, s výjimkou § 21 odst. 1. 

207 MO Zásadní připomínka: 
K § 22 odst. 9 

Na konec poslední věty navrhujeme doplnit slova „, nebo informace 
poskytnuté zpravodajskou službou. V těchto případech ověření, zda 
důvody pro jeho utajení odpovídají stanovenému stupni utajení 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
(9) Úřad na žádost orgánu státu, který vede řízení, v němž 
se nakládá s utajovaným dokumentem, ověří, zda důvody 
pro jeho utajení odpovídají stanovenému stupni utajení 

 
55)§ 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb. 
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nebo zda byl stupeň utajení stanoven oprávněně, provede 
zpravodajská služba“. 
 
Odůvodnění: 
Není žádoucí, aby se výjimka vztahovala pouze na utajovaný 
dokument, jehož původcem jsou zpravodajské služby, ale je nutné, aby 
se vztahovala i na informace, které ze zákonných důvodů tyto 
poskytují dalším orgánům státu. V těchto případech je nutné, aby 
posouzení prováděly zpravodajské služby samy.  

nebo zda byl stupeň utajení stanoven oprávněně. Pokud 
Úřad po konzultaci s původcem utajovaného dokumentu 
shledá, že důvody pro utajení neodpovídají stanovenému 
stupni utajení nebo, že byl stupeň utajení stanoven 
neoprávněně, vyzve původce, aby v případě 
posuzovaného utajovaného dokumentu postupoval podle 
§ 22 odst. 4 a 5 v souladu se zjištěním Úřadu. Je-li 
původcem utajovaného dokumentu zpravodajská služba, 
provede ověření podle věty první příslušná zpravodajská 
služba.  

208 MO Zásadní připomínka: 
K § 23 odst. 2 písm. d) 

Navrhujeme ustanovení upravit takto:  

d) Podrobnosti k přepravě, přenášení, elektronickému přenosu, 
převzetí a zapůjčování utajovaného dokumentu podle § 21 odst. 7 až 9 
a další s tím související manipulaci s ním, včetně organizačního 
zajištění těchto činností, požadavků na přenosné schránky a obaly a 
vyznačování příslušných náležitostí na nich, a to zejména ve vazbě na 
stupeň utajení utajovaného dokumentu a nosič utajované informace.
  
 
Odůvodnění: 
Současné znění § 21 odst. 7 pojednává o přepravě a přenášení 
analogového dokumentu a neřeší elektronický přenos utajovaného 
dokumentu v digitální podobě. 
  
Problematiku utajovaného dokumentu v digitální podobě bude nutné 
zahrnout do prováděcí vyhlášky o administrativní bezpečnosti, o jejímž 
obsahu pojednává § 23 odst. 2 zákona. 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení řeší oblast administrativní 
bezpečnosti v rámci druhů zajištění ochrany utajovaných 
informací. Elektronický přenos je upraven vždy v rámci 
konkrétního informačního systému. 

209 MO Zásadní připomínka: 
K § 24 odst. 5 písm. c) a d) 

Navrhujeme upravit text tak, že slova „odpovědné osoby nebo 

VYSVĚTLENO 
Tato úprava bude součástí tzv.  zvláštních postupů. 
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bezpečnostního ředitele“ se nahradí slovy „odpovědné osoby, 
bezpečnostního ředitele nebo jimi pověřené osoby“. 

 
Odůvodnění: 
Zpracování probíhá běžně, a proto je nutné rozšířit okruh osob 
oprávněných k vydání souhlasu se zpracováním v oblasti jiné kategorie 
či mimo objekt. Takovou výjimku je nutné zakotvit minimálně pro 
zpravodajské služby. 

 

210 MO Zásadní připomínka: 
K § 30 odst. 3 

Navrhujeme ustanovení upravit takto: 

(3) Technické prostředky uvedené v odstavci 1 lze v případě účasti 
České republiky v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, mezinárodní 
záchranné nebo humanitární akci, v dalších zahraničních misích, v 
případě vyhlášení válečného stavu, v případě stavu nebezpečí, 
nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu20) v případě 
zpravodajských operací zpravodajských služeb a při činnostech 
ozbrojených sil České republiky v rámci vojenského cvičení a 
praktického vojenského výcviku s vojenskou technikou a vojenskou 
výzbrojí mimo místa stálé dislokace vojenského útvaru nahradit 
zvýšenou ostrahou, než jaká je uvedena v § 28, prováděnou 
příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených bezpečnostních sborů na 
základě zvláštních právních předpisů21) anebo, příslušníky ozbrojených 
sil cizí moci, nebo smluvními zaměstnanci bezpečnostní ochranné 
služby cizí moci. 
 
Odůvodnění: 
Úprava vychází z aktuálních zkušeností ze zahraničních operací, kde 
jsou ke střežení rovněž využívány cizí mocí (koaličními partnery) 
smluvně zavázané bezpečnostní agentury. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

211 MO Zásadní připomínka: 
K § 32  

VYSVĚTLENO 
Tato úprava bude součástí tzv.  zvláštních postupů. 
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Navrhujeme upravit text tak, že se slova „odpovědné osoby nebo 
bezpečnostního ředitele“ nahrazují slovy „odpovědné osoby, 
bezpečnostního ředitele nebo jimi pověřené osoby“. 
 
Odůvodnění: 
Stejně jako v případě připomínky č. 21 je nutné rozšířit okruh osob, u 
kterých se ukládá projekt fyzické bezpečnosti. Takovou výjimku je 
nutné zakotvit minimálně pro zpravodajské služby. 

 

212 MO Zásadní připomínka: 
K § 35a 

S ohledem na současný stav požadujeme provést následující změny: 

1. Změna standardu NBÚ k taktické informaci č. 1/2017 (Jedná se o 
celkovou revizi tohoto standardu. Není vždy možné přesně predikovat 
hodnotu přenášené informace ani její trvání v čase). 
  

2. Úprava znění § 35a v zákoně č. 412/2005 Sb., ve smyslu: 

„Manipulace s taktickou informací 

(1) Taktickou informací se pro účely tohoto zákona rozumí utajovaná 
informace označená příslušným stupněm utajení ve smyslu § 4 po 
dobu jejího trvání. Doba trvání důvodu utajení je stanovena 
pověřenou osobou s ohledem na aktuální vyhodnocení rizik. Po 
pominutí účelu utajení zajistí pověřená osoba zrušení nebo snížení 
stanoveného stupně utajení podle § 22 odst. 4 a postupem uvedeným 
v příslušném bezpečnostním standardu. Dobu platnosti příslušného 
stupně utajení na taktickou informaci vyznačí pověřená osoba nebo 
původce utajované informace podle § 22 odst. 3. Taktická informace 
se zpracovává v informačním nebo komunikačním systému a při 
přenosu se chrání kryptografickou ochranou.“ 
 
Odůvodnění: 
Zásadním bodem, který souvisí s touto problematikou, je dlouhodobě 

VYSVĚTLENO 
Definice „Taktické informace“ platí obecně a nelze ji 
spojovat se schválením uvedených radiostanic. V daném 
případě definice taktické informace slouží pro jejich 
schválení v oblasti přenosu hlasu. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
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diskutovaná tzv. „plná“ certifikace radiostanic Harris na národní 
stupeň utajení Tajné. Předmětné radiostanice jsou certifikovány NSA 
US do stupně Top Secret a dále schváleny MilitaryCommittee - SECAN 
pro použití v rámci NATO do stupně Top Secret. Ministerstvo obrany 
opakovaně požaduje nalezení řešení zmíněné plné certifikace těchto 
radiostanic Harris na stupeň Tajné, neboť jsou určené anebo 
plánované k nasazení pro spojení v národních operacích, cvičeních, 
apod., pro přenos národních utajovaných informací a dále k 
propojování certifikovaných informačních systémů, apod., kdy je ze 
zákona možno použít pouze certifikovaný kryptografický prostředek. 
Po zmíněné certifikaci by také odpadly nesrovnalosti s problematickým 
použitím „Taktické informace“, protože by bylo nakládáno s běžnými 
utajovanými informacemi. 
 
Důvodem uplatněné připomínky je nemožnost jednoduché aplikace 
stávajícího znění zákona č. 412/2005 Sb., a následně vydaného 
standardu NBÚ (1/2017) pro taktickou informaci v současné podobě. 
Požadavek Armády ČR v souladu s NATO je ochrana utajovaných 
informací, definovaných zákonem č. 412/2005 Sb., a označených 
příslušným stupněm (nejčastěji do stupně Tajné/NS). Případné 
ukončení platnosti utajované informace se liší podle dané situace, 
druhu vojska, druhu mise/operace, apod. – někdy se jedná o řádově 
hodiny, jindy např. řádově o týdny, někdy i roky. Nelze tedy již z úrovně 
standardu pevně stanovit platnost taktické informace na 48hod. pro 
všechny druhy činností, všechny dislokace, druhy vojsk, apod. 
 
Po zvážení všech okolností a vývoji v této oblasti dospělo Ministerstvo 
obrany k závěru, že současná definice taktické informace neodpovídá 
požadavkům Armády ČR, která požaduje použití běžných utajovaných 
informací dle zákona v návaznosti zejména na jednotnost postupů s 
NATO a při nakládání s utajovanými informacemi v rámci 
komunikačních a informačních systémů. 

213 MO Zásadní připomínka: VYSVĚTLENO 
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K § 36 

Navrhujeme doplnit ustanovení takto: (1) Při zpracování utajované 
informace v elektronické podobě v zařízení, které není součástí 
informačního nebo komunikačního systému, zejména v psacím stroji s 
pamětí, v řídící procesorové jednotce, v rádiové stanici pro přenos 
utajovaných informací, v senzoru a v zařízení umožňujícím 
kopírování, záznam nebo zobrazení utajované informace anebo její 
převod do jiného datového formátu, musí být zajištěna ochrana této 
utajované informace. 
 
Dále v rámci uvedeného odstavce není vhodné uvádět již dnes 
minoritní výraz „psací stroj“. 
 
Odůvodnění: 
Za výrazem „zařízení“ lze chápat „elektronické zařízení“ (např. 
samostatné multifunkční zařízení, tiskárny, kopírky, fotoaparáty, 
kamery,…) a nevyjímatelné součásti „technického zařízení“ umožňující 
záznam utajované informace (např. paměťová média řídících jednotek, 
ovládacích systémů a černých skříněk v letounu, raketě, radaru, 
vozidle…).  

Řídící procesorová jednotka, rádiová stanice pro přenos 
utajovaných informací, případně senzor je pouze zařízení, 
které umožňuje kopírování, záznam nebo zobrazení, 
případně převod do jiného datového formátu, takže není 
žádný důvod uvádět výčet možných zařízení (nikdy by 
nebyl zcela úplný). 
Uvádění pojmu „psací stroj“ se sice může zdát archaické, 
nicméně plně vystihuje to, k čemu má být termín 
„zařízení, které není součástí …“ použit. Jde o to, aby 
některé subjekty nepostupovaly způsobem, že z každého 
počítače nebo komunikačního prostředku udělají 
samostatné zařízení a pak se vyhnou certifikaci. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

214 MO Zásadní připomínka: 
K § 37b  

Navrhujeme doplnit nový odstavec 4 ve znění: „Na případy týkající se 
spolupráce mezi zpravodajskými službami a obdobnými službami cizí 
moci uskutečňované podle jiného právního předpisu19), spolupráce 
zpravodajských služeb podle jiného právního předpisu22) a případy 
zpravodajských operací se ustanovení o použití kontrolované 
položky nepoužije a zpravodajská služba řeší její použití 
samostatně.“  

VYSVĚTLENO 
Obsah připomínky bude řešen následnými jednáními mezi 
NÚKIB a zpravodajskými službami bez nutnosti úpravy 
zákona. 

 
19) § 10 zákona č. 153/1994 Sb. 
22) § 9 zákona č. 153/1994 Sb. 
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Odůvodnění: 
Navrhuje se řešení, které je na jiných místech používáno pro spolupráci 
zpravodajských služeb jak vnitřní tak mezistátní. Ustanovení bude 
odpovídat převládající praxi a bude se vztahovat na výkon činnosti v 
působnosti zpravodajských služeb včetně vnitrostátních i zahraničních 
operací dle jejich působnosti.  

215 MO Zásadní připomínka: 
K § 37c  

Navrhujeme doplnit nový odstavec 4, který bude znít „Ustanovení o 
zástavbě kryptografického prostředku se v případě zpravodajské 
služby nepoužijí; zpravodajská služba řeší tuto zástavbu 
samostatně.“  
 
Odůvodnění: 
Navrhuje se řešení, které zpravodajským službám umožní výkon jejich 
činnosti bez nutnosti rozšiřovat okruh osob o této činnosti 
informovaných. Ustanovení bude více odpovídat oprávněným 
požadavkům zpravodajských služeb.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 37c se bez náhrady vypouští. 
 

216 MO Zásadní připomínka: 
K § 45 odst. 5  

Navrhujeme nahradit poslední větu následujícím zněním: „Zprávy o 
provedeném měření a protokoly měření se ukládají u zpravodajské 
služby. Pro potřeby certifikace informačního systému nebo 
kryptografického prostředku, nebo při schválení projektu 
bezpečnosti komunikačního systému předají zpravodajské služby 
Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost na 
jeho žádost výsledky měření.” 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení odpovídá závěrům společných jednání mezi 
zpravodajskými službami a NÚKIB a zabezpečí ochranu oprávněných 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
(5) K provádění měření zařízení, zabezpečené oblasti, 
jednací oblasti nebo objektu podle odstavce 3, které jsou 
provozovány nebo užívány zpravodajskými službami, jsou 
oprávněny zpravodajské služby. V těchto případech není 
vyžadováno uzavření smlouvy podle § 52 se smlouva 
podle § 52 neuzavírá. Pro potřeby certifikace 
informačního systému nebo kryptografického prostředku, 
nebo při schválení projektu bezpečnosti komunikačního 
systému předají zpravodajské služby Národnímu úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpečnost zprávy o 
provedeném měření včetně jeho výsledku. Zprávy o 
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zájmů zpravodajských služeb.  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. 

217 MO Zásadní připomínka: 
K § 46  

Navrhujeme do ustanovení doplnit nový odstavec ve znění: 
„Certifikace informačního systému nakládajícího s utajovanými 
informacemi stupně utajení Vyhrazené se neprovádí. Provoz těchto 
informačních systémů schvaluje odpovědná osoba za podmínek 
stanovených Národním úřadem pro kybernetickou a informační 
bezpečnost.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení odpovídá snaze zjednodušit zavádění informačních 
systémů pro nakládání s utajovanými informacemi nejnižšího stupně 
utajení.  

VYSVĚTLENO 
Předložený návrh by vedl k nedůvodnému snížení úrovně 
ochrany utajovaných informací.  

218 MO Zásadní připomínka: 
K § 46 odst. 17 

Navrhujeme nahradit poslední větu následujícím zněním: „Protokoly 
o provedení dílčích úloh se ukládají u zpravodajské služby a 
Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se 
předkládají na jeho žádost pouze výsledky dílčích úloh.” 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení odpovídá závěrům společných jednání mezi 
zpravodajskými službami a NÚKIB a zabezpečí ochranu oprávněných 
zájmů zpravodajských služeb. Bude docházet pouze k předání výsledku 
provedení dílčí úlohy či měření. Výsledky samotné (protokoly měření, 
instalační záznamy apod.) by měly být uloženy u zpravodajské služby a 
pouze předkládány NÚKIB k nahlédnutí. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
(17) K provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti 
podle odstavce 1 písm. b) až e), které z důvodu utajení 
nelze provést Národním úřadem pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, jde-li o informační systém, 
kryptografický prostředek, kryptografické pracoviště 
nebo stínící komoru, které mají být provozovány 
zpravodajskými službami, jsou oprávněny tyto 
zpravodajské služby. V těchto případech zpravodajské 
služby předají předloží Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost protokoly o 
provedení dílčích úloh, včetně jejich výsledků výsledky 
provedení dílčích úloh a na žádost Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost k nahlédnutí též 
protokoly o provedení dílčích úloh.   
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Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 

219 MO Zásadní připomínka: 
K § 47 

Navrhujeme doplnit nový odstavec 8 ve znění: „O certifikaci 
technického prostředku zpravodajské služby rozhoduje zpravodajská 
služba, pokud o ní nerozhodl Úřad podle odstavce 1; takto 
certifikované technické prostředky nejsou zveřejňovány na 
internetových stránkách Úřadu.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení zabezpečí ochranu oprávněných zájmů 
zpravodajských služeb a zároveň jim nadále umožní využívat technické 
prostředky certifikované NBÚ. S použitím se počítá především u 
speciálních technologií, které jsou pořizovány v jednotkách kusů, kdy 
se zahraničním výrobcům nevyplatí jimi vyráběné technické prostředky 
certifikovat. 

VYSVĚTLENO  
Tato úprava bude součástí tzv.  zvláštních postupů. 
 

220 MO Zásadní připomínka: 
K § 48 

Navrhujeme vložit do paragrafu nový odstavec ve znění: „V případě 
certifikace informačních systémů provozovaných zpravodajskými 
službami vydá Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost certifikát na základě žádosti a předložené dokumentace 
obsahující bezpečnostní politiku, analýzu rizik a testy bezpečnosti.“  
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení odpovídá závěrům společných jednání mezi 
zpravodajskými službami a NÚKIB a zabezpečí ochranu oprávněných 
zájmů zpravodajských služeb.  

VYSVĚTLENO 
V § 53 zákona je obsaženo zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu, přičemž případné úpravy 
budou probíhat prostřednictvím jeho novelizace.  

221 MO Zásadní připomínka: 
K § 56 odst. 1, písm. g) a h)  

Navrhujeme přidat do obou odstavců za slova „převedením 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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příslušníka zpravodajské služby na jiné služební místo“ slova „do jiné 
zpravodajské služby nebo do jiného bezpečnostního sboru“. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit, aby platnost osvědčení nezanikala 
převedením v rámci jedné zpravodajské služby. 

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 sbor 
3. služebním zařazením příslušníka Vojenského 
zpravodajství na služební místo mimo tuto zpravodajskou 
službu, 
4. skončením základního pracovněprávního vztahu 
zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, 
 
i) jde-li o osvědčení fyzické osoby vydané Ministerstvem 
vnitra, dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou 
uvedenou v § 141 odst. 1. 

222 MO Zásadní připomínka: 
K § 56 odst. 1 písm. j) 

Navrhujeme nahradit ustanovení „Dnem doručení nového osvědčení 
fyzické osoby“ takto: „Do 15 dnů po obdržení nového osvědčení 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
A ve smyslu připomínky MZV. 
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fyzické osoby“. 
 
Odůvodnění: 
Z praktického hlediska je nutný překryv platnosti nového a starého 
osvědčení fyzické osoby. (Např. dojde k situaci, kdy fyzická osoba v 
sobotu vyzvedne na poště osvědčení fyzické osoby a v neděli nastupuje 
do služby, přičemž pracuje v režimovém prostoru. Poučení by tak 
muselo být provedeno např. na ulici.) 

(5) V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby 
podle odstavce 1 písm. j) není přístup k utajované 
informaci dotčen, pokud bude fyzická osoba poučena do 
15 dnů ode dne tohoto zániku. 
 

223 MO Zásadní připomínka: 
K § 57 odst. 2 

§ 57 odst. 2 navrhujeme upravit tak, aby Úřad vydával osvědčení také 
na základě stejnopisu písemné odůvodněné žádosti. 
 
Odůvodnění: 
Při nebezpečí časového prodlení je třeba vydat osvědčení fyzické osoby 
pro cizí moc také např. v případě, že byla žádost zaslána faxem nebo 
byla zaslána e-mailem naskenována žádost. 

VYSVĚTLENO  
Je třeba respektovat další právní předpisy, zejména zákon 
č. 297/2016 Sb. 

224 MO Zásadní připomínka: 
K § 58 odst. 3 

Navrhujeme doplnit do poznámky pod čarou č. 24 § 16 zákona č. 
289/2005 Sb.   
 
Dále za slova „v záloze zvláštní“ navrhujeme doplnit slova „nebo ve 
zvláštní dispozici“, a to včetně doplnění odkazu na § 10a zákona 
221/1999 Sb. 
 
Odůvodnění:  
Tímto doplněním se zajistí soulad s jinými právními předpisy. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

225 MO Zásadní připomínka: 
K § 58 odst. 6 

Navrhujeme doplnit do § 58 odst. 6 slova „ministra obrany“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
(6) Osoby uvedené v odstavcích 1 a 4 nemají, s výjimkou 
prezidenta republiky, soudců rozhodujících ve věcech, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 127   

Odůvodnění: 
Ministr obrany se ve velké míře seznamuje a účastní mnoha 
utajovaných jednání NATO a měl by mít z titulu své funkce k těmto 
informacím přístup. V současné době sice osvědčení fyzické osoby 
nemusí mít, ale musí stejně žádat o vydání osvědčení fyzické osoby z 
důvodu vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc. 

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. 

226 MO Zásadní připomínka: 
K § 58a odst. 1 písm. a) 

Navrhujeme doplnit do písm. a) na konec slova „a zpravodajských 
služeb“ a to včetně doplnění odkazu na zákon 153/1994 Sb. 
 
Odůvodnění: 
Tímto se řeší soulad s jinými právními předpisy, neboť příslušníci 
vojenského zpravodajství nejsou příslušníky bezpečnostních sborů.  

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
Na základě uplatněné připomínky č. 227 bylo do návrhu 
zapracováno nové písmenko „c) vojáci v činné službě“, 
které zahrnuje i příslušníky Vojenského zpravodajství. 

227 MO Zásadní připomínka: 
K § 58a odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme doplnit do odstavce 1 nové písm. c), které bude znít 
„vojáci v činné službě“.  
 
V poznámce pod čarou pak navrhujeme odkázat na § 4 a 5 zákona č. 
585/2004 Sb., branný zákon. 
 
Odůvodnění: 
Tímto se řeší soulad s výjimkou stanovenou pro příslušníky 
bezpečnostních sborů a státní zaměstnance, kdy na vojáky jsou 
kladeny obdobné nároky a služební orgány mají k dispozici o nich 
obdobné informace. Návrh se vztahuje i na příslušníky aktivních záloh.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
„c) vojáci v činné službě60) 
 
60)Zákon č. 221/1999 Sb. 
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 
zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ 

228 MO Zásadní připomínka: 
K § 58a odst. 2 

Navrhujeme zrušit poslední větu: „Přístup podle odstavce 1 nelze 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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uplatnit pro přístup k utajované informaci cizí moci.“ 
 
Odůvodnění: 
Státní zaměstnanci pracují na ministerské části rezortu obrany, a tudíž 
absolutní většina potřebuje přístup k utajovaným informacím NATO 
Vyhrazené. Většině by se muselo stejně vydat Oznámení. NATO u 
stupně Vyhrazené vyžaduje poučení a potřebu k plnění úkolů. 

 

229 MO Zásadní připomínka: 
K § 60 odst. 1  

Navrhujeme doplnit do odst. 1 za slova „akce v zahraničí“, slova 
„účasti na operacích zpravodajských služeb“. 
 
Odůvodnění: 
V krizových situacích na území státu, které nelze předem předvídat, 
v případech protiteroristických opatření, při ozbrojených konfliktech 
v zahraničí, záchranných a humanitárních akcích prováděných 
v zahraničí není vždy možné ze strany zpravodajských služeb využít 
ustanovení § 58 odst. 3, a je proto vhodné v rámci operací 
zpravodajských služeb umožnit výjimečný přístup k utajovaným 
informacím osobám, které nejsou držiteli osvědčení. 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
Doplněn nový § 58b. 

230 MO Doporučující připomínka: 
K § 61 

Navrhujeme upravit ustanovení takto: „Jednorázový přístup k 
utajované informaci podle § 59 a přístup podle § 60 lze za 
specifických podmínek umožnit i k utajované informaci stupně utajení 
Přísně tajné nebo k utajované informaci, na kterou se vztahuje zvláštní 
režim nakládání. Specifické podmínky stanoví jiný právní předpisx.“ 

 

xVyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
 
Odůvodnění: 

VYSVĚTLENO 
Přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné 
je možný s ohledem jak na direktivu NATO, tak předpisy 
EU jen na základě osvědčení. 
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V případě válečného stavu nebo krizové situace na území ČR může 
nastat situace, kdy bude nezbytné, aby osoba, která nemá osvědčení 
fyzické osoby ani oznámení o splnění podmínek pro přístup 
k utajované informaci „V“, byla seznámena s utajovanou informací, 
která může způsobit rozsáhlé ztráty na lidských životech nebo rozsáhlé 
ohrožení zdraví obyvatel. Ustanovení v tomto ohledu nijak nereflektuje 
možnost válečného stavu či jiné krizové situace. 
 
V krizových situacích jako jsou např. ozbrojené konflikty v zahraničí, 
záchranné a humanitární akce v zahraničí anebo působení v rámci 
vyhlášeného válečného stavu, stavu nebezpečí, nouzového stavu, 
stavu ohrožení státu není vhodné zachovat omezení přístupu k 
utajovaným informacím nejvyššího stupně, které budou zcela jistě mít 
největší dopad na rozhodování k tomu zmocněných osob včetně jejich 
zástupců, kteří nemusí být držiteli patřičného osvědčení. 

231 MO Zásadní připomínka: 
K § 62  

Navrhujeme vložit do ustanovení nový odstavec 7 ve znění: „V 
případě spolupráce mezi zpravodajskými službami a obdobnými 
službami cizí moci uskutečňované podle zvláštního právního 
předpisu19) a pro případy zpravodajských operací, jichž se účastní i 
příslušníci těchto služeb, se ustanovení o uznání bezpečnostního 
oprávnění vydaného úřadem cizí moci na zpravodajské služby 
nepoužijí; uznání v těchto případech provádí zpravodajská služba 
samostatně.“  
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k zvyšujícím se požadavkům na těsnější spolupráci 
zpravodajských služeb v rámci boje proti terorismu a řešení dalších 
globálních rizik, bude vyvstávat potřeba těsnější a flexibilnější 
spolupráce s příslušníky spojeneckých zpravodajských služeb a 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení necílí na spolupráci zpravodajských služeb. 

 
19) § 10 zákona č. 153/1994 Sb. 
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navrhované řešení by toto mělo umožnit.  
232 MO Zásadní připomínka: 

K § 79 odst. 5 

Na konec odst. 5 navrhujeme za poslední větu doplnit slova „Tato 
povinnost se nevztahuje na zpravodajské služby.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k výjimce, kterou mají zpravodajské služby v ustanovení § 77 
odst. 2, se jeví navrhované znění logické a více odpovídající 
realizované praxi.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

233 MO Zásadní připomínka: 
K § 86 písm. e)  

Na konec písm. e) navrhujeme za poslední větu doplnit text „Tato 
povinnost se nevztahuje na zpravodajské služby.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k výjimce, kterou mají zpravodajské služby v ustanovení § 
88, se jeví navrhované znění logické a odpovídající realizované praxi.  

VYSVĚTLENO 
Výkon citlivé činnosti zpravodajských služeb je upraven v 
§ 88, proto je navrhovaná úprava nadbytečná. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

234 MO Zásadní připomínka: 
K dotazníku fyzické osoby podle § 95 

S ohledem na změny provedené v dotazníku fyzické osoby v § 95 
navrhujeme ve prospěch zpravodajských služeb rozšířit okruh otázek, 
kupříkladu do oblasti vystupování ve virtuálním prostoru, na sociálních 
sítích či obecně na internetu.  

 
Odůvodnění: 
Zužování okruhu informací získávaných od žadatele neumožňuje 
zpravodajským službám efektivně realizovat úkony bezpečnostního 
řízení dle § 107 odst. 3 a odst. 4.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
Do § 140 odst. 4 písm. k): 
k) v souvislosti s postupem podle § 140 odst.1 písm. a) 
jsou oprávněny požadovat další informace nad rámec 
položek dotazníku podle § 95 odst. 1 v rozsahu 
nezbytném pro ověřování podmínek pro vydání 
osvědčení fyzické osoby. 

235 MO Zásadní připomínka: 
K § 95 odst. 1 písm. s) 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
s) zdravotní a jiná odborná péče související se zdravotním 
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U ustanovení „Zdravotní a jiná odborná péče související se zdravotním 
stavem fyzické osoby“ navrhujeme specifikovat účel využití těchto 
informací a rozsah jejich uvádění. 
 
Odůvodnění: 
Stanovená povinnost je velmi široká, a mohlo by dojít ke zneužití 
citlivých zdravotních informací, které nemají přímou souvislost s 
ochranou utajovaných informací. 

stavem fyzické osoby, která může mít negativní vliv na 
její schopnost utajovat informace. 
 

236 MO Zásadní připomínka: 
K § 97 písm. h) 

V písm. h) navrhujeme na konec poslední věty doplnit slova „s 
výjimkou smluv uzavíraných v rámci plnění pro zpravodajské služby.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k charakteru činnosti zpravodajských služeb a standardně 
požadovaném dodržování povinnosti mlčenlivosti o obsahu i existenci 
smluv týkajících se plnění ve prospěch zpravodajských služeb je 
navrhované řešení pokusem o sladění dvou protichůdných požadavků 
kladených na podnikatele.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
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 
dokumentů uložených u podnikatele; v případě uzavření 
smlouvy se zpravodajskou službou podnikatel údaje o 
takové smlouvě dokládá pouze písemným potvrzením 
odpovědné osoby příslušné zpravodajské služby,  

237 MO Zásadní připomínka: 
K § 98 písm. a) 

V písm. a) navrhujeme na konec poslední věty doplnit slova „s 
výjimkou informací v působnosti zpravodajských služeb.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k charakteru činnosti zpravodajských služeb a standardně 
požadovaném dodržování povinnosti mlčenlivosti o obsahu 
poskytovaných informací v působnosti zpravodajských služeb je 
navrhované řešení pokusem o sladění dvou protichůdných požadavků 
kladených na podnikatele.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
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, 
případně potvrzení podle § 97 písm. h), 
 

238 MO Zásadní připomínka: 
K § 101 

VYSVĚTLENO 
Navrhované znění odporuje principům stanoveným v § 11 
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Navrhujeme do ustanovení vložit nový odstavec 5 ve znění „V 
průběhu řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby musí 
odpovědná osoba zajistit, že držitel osvědčení fyzické osoby nebude 
mít přístup k utajovaným informacím.“ 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení má zabezpečit, aby se fyzická osoby vlastnící osvědčení 
v případě, že u ní existuje důvodná pochybnost o tom, že i nadále 
splňuje podmínky pro jeho vydání, neseznamovala s dalšími 
utajovanými informacemi. O skutečnosti o zahájení řízení dle § 101 je 
odpovědná osoba informována v souladu s ustanovením § 93 odst. 2 
zákona a obecně se předpokládá, že neseznamování se zabezpečí 
organizačními opatřeními. Považujeme ale za vhodné takovou 
povinnost zakotvit přímo do zákona. Povinnost by se z logických 
důvodů vztahovala jen na fyzické osoby. 

zákona. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

239 MO Zásadní připomínka: 
K § 105 odst. 6 

Navrhujeme vypustit z ustanovení následující slova: „pouze se 
souhlasem účastníka řízení“. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem je odstranění podmínky souhlasu účastníka řízení s pořízením 
obrazového nebo zvukového záznamu pohovoru. Nahrávání pohovoru 
na zvukový nebo obrazový nosič považujeme za přínosné z důvodu 
ochrany nejen účastníka řízení, ale i osoby provádějící pohovor 
s ohledem na případné pozdější námitky k průběhu pohovoru, 
odstranění pochybností apod. Záznam je přínosný i z pohledu 
„administrativy“ pro osobu provádějící pohovor, kdy záznam může být 
později využit a v průběhu pohovoru mohou být činěny pouze okrajové 
poznámky a osoba se plně může věnovat pouze účastníku řízení. 

VYSVĚTLENO 
Rozhodovací praxe a její následný soudní přezkum 
jednoznačně svědčí pro zachování stávajícího stavu. 
Písemné prohlášení účastníka v závěru protokolu je 
dostatečným a nezpochybnitelným důkazem zákonnosti 
průběhu pohovoru. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

240 MO Zásadní připomínka: 
K § 105 odst. 7 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
§140 – doplněn odstavec 7. 
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Navrhujeme nahradit současné znění odst. 7 novým ustanovením ve 
znění: „Při pohovoru je možné sdělovat utajované informace, pouze 
pokud je to nezbytné pro zjištění skutečného stavu.“  

 
Odůvodnění:  
Tato úprava je vhodná zejména u opakovaných prověrek příslušníků a 
zaměstnanců zpravodajských služeb, kdy pro zjištění skutečného stavu 
je v některých případech nutné při pohovoru hovořit o utajovaných 
informacích. Z hlediska ochrany utajovaných informací by tak 
nedocházelo k jednání v rozporu se zákonem, neboť osoby, u nichž je 
prováděna opakovaná prověrka, doposud osvědčením disponují, a 
tudíž jsou způsobilí se s utajovanými informacemi seznamovat. 
Připomínka navíc reaguje i na zkušenosti z praxe, kdy je zákaz de facto 
obcházen utajovaným vyjádřením účastníka k rozličným skutečnostem 
souvisejícím s řízením. 

(7) Na řízení podle odstavce 1 písm. a) se použijí 
ustanovení § 105 odst. 7, 112, 114 a 120 přiměřeně. 
 
 

241 MO Zásadní připomínka: 
K § 113 odst. 1, písm. g)  

Navrhujeme nahradit současné znění odst. 1 písm. g) novým textem 
„není možné zjistit úplně a přesně skutečný stav věci z důvodů na 
straně účastníka řízení, a to především z důvodu, že se on nebo jemu 
blízké osoby dlouhodobě zdržují nebo zdržovaly na území cizího 
státu“.  
 
Odůvodnění: 
Kromě pobytů v zahraničí účastníka řízení je nutné mít možnost řízení 
zastavit i v případě pobytů jemu blízkých osob, kde je možnost ověřit 
existenci rizika limitována stejně jako u účastníka řízení. Je zde dána i 
možnost zastavit z dalších důvodů na jeho straně, a to např. při pouze 
formální spolupráci v rámci fyziodetekčního vyšetření, informací 
zjištěných v rámci tohoto vyšetření, které nelze ověřit atd. 

VYSVĚTLENO 
Zákon v souvislosti se zjišťováním výskytu bezpečnostních 
rizik nezná pojem „blízká osoba“. „Důvody na straně 
účastníka řízení“ nejsou též blíže specifikovány, máme za 
to, že lze obecně uplatnit institut § 113 odst. 1 písm. h) 
zákona.  
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

242 MO Zásadní připomínka: 
K § 118 odst. 1 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
(1) Nemůže-li zpravodajská služba nebo policie sdělit 
Úřadu výsledky šetření ve lhůtách podle § 117 odst. 4 až 
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Navrhujeme vypustit text„s uvedením konkrétních důvodů pro 
nedodržení lhůt podle tohoto odstavce“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení více odpovídá praxi, kdy nelze vyzradit metody 
použité zpravodajskou službou v daném konkrétním případě. Pokud je 
pak tento požadavek uznán za legitimní, tak by se dodržováním 
povinnosti odůvodňovat nedodržení lhůt stalo čistě formálním, nic 
neříkajícím a pouze byrokracii zvyšujícím opatřením, které není s to 
zlepšit informovanost ani účastníka řízení, ani případně orgánů 
následně rozhodnutí přezkoumávající. 

6 5, oznámí tuto skutečnost Úřadu s uvedením 
konkrétních důvodů pro nedodržení lhůt podle tohoto 
odstavce.  
 
 

245 MO Zásadní připomínka: 
K § 120 odst. 1  

V odst. 1 na konec první věty navrhujeme doplnit slova „ ,anebo jiným 
prokazatelným způsobem.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení vychází z nutnosti akceptovat požadavky na 
elektronickou komunikaci, jejíž formy se neustále vyvíjejí, a s tím 
spojené zavádění změn do elektronických spisových služeb.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
Viz vypořádání k připomínce č. 247. 
 

246 MO Zásadní připomínka: 
K § 140 odst. 1 

Navrhujeme do ustanovení vložit nové písm. b), které bude znít: 
„mohou za účelem vydání rozhodnutí podle písm. a) požadovat od 
fyzické osoby i další údaje nad rámec údajů uvedených v § 95 odst. 
1,je-li to nezbytné pro úplné a přesné zjištění skutečného stavu 
věci,“  

 
V souvislosti s tím pak navrhujeme dosavadní písmeno b) označit jako 
písmeno c).   

 
Odůvodnění: 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
Do § 140 odst. 4 písm. k): 
k) v souvislosti s postupem podle § 140 odst.1 písm. a) 
jsou oprávněny požadovat další informace nad rámec 
položek dotazníku podle § 95 odst. 1 v rozsahu 
nezbytném pro ověřování podmínek pro vydání 
osvědčení fyzické osoby. 
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Pro úplné a přesné zjištění skutečného stavu věci je nezbytné umožnit 
požadování i dalších informací nad rámec dotazníku.  

247 MO Zásadní připomínka: 
K § 140  

Navrhujeme do ustanovení doplnit nový odstavec 7 ve znění: „Na 
řízení podle odstavce 1 písm. a) se vztahují ustanovení §112, § 114, § 
120 a § 124 odst. 2 přiměřeně.“ 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení by umožnilo, aby zpravodajské služby mohly postupovat 
při předvolání fyzické osoby a doručování písemností odchylně od 
zákona, pokud to bude z důvodu utajení či ochrany jejich příslušníků 
nebo jiných důležitých zájmů zpravodajské služby potřebné. Obdobně 
by měly možnost nepřerušit řízení např. v případě předvolání 
k pohovoru, čímž by se zároveň snížila administrativní zátěž. Taktéž 
lhůtu, po kterou budou tyto uchovávat bezpečnostní svazek, bude 
stanovovat příslušná zpravodajská služba. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 124 odst. 2 zákona bude, pokud jde o lhůtu 
upraveno jinak. Doplněn byl § 105 odst. 7. V ostatním 
akceptováno. 

 

248 MO Zásadní připomínka: 
K § 140 odst. 1 písm. a)  

Navrhujeme doplnit na konec odst. 1 písm. a) text, který zní „za 
fyzickou osobu dle věty prvé se považuje také 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.“ 

 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení vychází z nutnosti akceptovat požadavky zákona č. 
45/2016Sb., o službě vojáků v záloze, a odráží rozhodnutí o zřízení 
aktivních záloh u VZ. Řešení problematiky postupu dle § 56a  v případě 
příslušníků aktivních záloh je ponecháno na dohodě VZ a NBÚ. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

249 MO Zásadní připomínka: VYSVĚTLENO 
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K § 140 odst. 1, písm. c)  

Navrhujeme doplnit do odst. 1 nové písm. c), které zní „ukládají 
správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem 
u osob uvedených v písm. a).“ 
 
Odůvodnění: 
Tímto se dává zpravodajským službám pravomoc ke správnímu 
trestání veškerých osob v jejich podřízenosti, včetně zaměstnanců dle 
zákoníku práce atd. Ustanovení by službám umožnilo vést správní 
řízení vůči všem osobám, kterým vydá osvědčení fyzické osoby. 
Zpravodajské služby by touto změnou byly v postavení Úřadu. 
V současné době platí pravomoc zpravodajských služeb řešit jednání 
mající znaky přestupku svých příslušníků cestou kázeňského řízení dle 
zvláštních zákonů. Pokud by však došlo k přestupku zaměstnanců či 
osob dle dohody o provedení práce, pak v těchto případech nemají 
tyto oprávnění ukládat tresty. Zpravodajské služby disponují odborným 
aparátem k vedení správních řízení, jelikož již v této chvíli realizují 
kázeňské řízení vůči osobám ve služebním poměru, které svým 
rozsahem odpovídá standardnímu správnímu řízení.  

Nebude předmětem této novely, nýbrž bude řešeno 
v rámci dalších navazujících jednání s cílem vymezit 
konkrétní obsah návrhu zpravodajských služeb. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

250 MO Doporučující připomínka: 
K pojmu „utajovaný dokument“ 

V návrhu zákona není důsledně dodrženo jednotné užívání nově 
zavedeného pojmu utajovaný dokument a v některých případech není 
nahrazen dříve používaný pojem utajovaná informace, jejíž význam 
byl zpřesněn. Navrhujeme proto sjednocení terminologie. 

 
Odůvodnění: 
Pokud zákon zavádí termín utajovaný dokument, měl by být v tomto 
významu používán a ne nahrazován širším pojmem utajovaná 
informace. Je tomu tak např. v ustanoveních § 4 odst. 4 a 5, kde by 
bylo systematičtější využít pojmu utajovaný dokument, či§ 69 odst. 1, 
písm. l) a m), kde vždy půjde především o registr utajovaných 

VYSVĚTLENO 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované informace 
aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 
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dokumentů a ne utajovaných informací, s jejichž zaregistrováním by 
měl registr pravděpodobně velký problém. Ale týká se to i dalších 
ustanovení navrhovaného zákona, kromě níže vyjmenovaných i např. 
ustanovení 149 odst. 1 písm. l), kde je použit pojem „nosič informace“. 
Proto navrhujeme důkladnější revizi použití těchto termínů. 

251 MO Doporučující připomínka: 
K § 30 odst. 1, písm. c) a e) 

Navrhujeme do ustanovení vložit písm. c), které bude znít 
„poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“ a na základě této 
úpravy zrušit písm. e). 
 
Odůvodnění: 
Připomínkou doporučujeme sladit normu s praxí a běžně používanými 
termíny.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

252 MO Doporučující připomínka: 
K § 69 odst. 1, písm. n)  

Navrhujeme doplnit za slova „utajovaný dokument“ nový text 
„stupně utajení Tajné nebo vyšší“.  
  
Odůvodnění: 
Ustanovení je navrhováno z důvodu zjednodušení fungování 
komunikace mezi registry a snížení byrokratické zátěže. 

VYSVĚTLENO 
Z pohledu ochrany utajovaných informací a zejména 
s ohledem na dosavadní dlouholetou praxi se nejeví jako 
účelné měnit dosavadní stav, kterým je evidence 
utajovaných informací cizí moci. Zjednodušení práce 
nemůže obstát jako argument pro navrhovanou změnu 
v této oblasti. 

253 MO Doporučující připomínka: 
K § 94 odst. 5 a § 99 odst. 5 

Navrhovaný postup nepovažujeme ve všech případech za snížení 
administrativní zátěže, neboť naopak bude klást na žadatele povinnost 
opětovně předkládat přílohy k dotazníku, které již v minulosti 
Národnímu bezpečnostnímu úřadu předložili, a které současně nemusí 
být s ohledem na stále se prodlužující časový odstup dostupné. To pak 
může způsobit ještě závažnější obstrukce bezpečnostního řízení 
spočívající v nutnosti řízení přerušovat za účelem vyžádání dokladů, 
které však zároveň mohly být již v minulosti na Národní bezpečnostní 

VYSVĚTLENO 
K žádosti se dokládají toliko rodný list a potvrzení o 
příjmu za posledních 5 let. Konkrétně nejvyšší dosažené 
vzdělání se nedokládá. 
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úřad předloženy v souvislosti s předchozím bezpečnostním řízením. To 
se například týká položky dotazníku č. 12 - Nejvyšší ukončené vzdělání. 

Pokud by Národní bezpečnostní úřad trval na navrhovaném postupu, 
za přijatelnou variantu považujeme postup, kdy by žadatel měl 
možnost při podání nové žádosti odkázat na již podané přílohy v těch 
položkách dotazníku, kde v průběhu platnosti osvědčení/dokladu ke 
změnám údajů nedošlo. Fakticky by tedy dotazník vyplňoval i zpětně 
za období před podáním nové žádosti, ale alespoň by nebyl zatížen 
povinností opětovně shromažďovat a předkládat přílohy, které již na 
Národní bezpečnostní úřad dříve předložil. 

Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zabránit opakovanému obstarávání příloh, 
které již žadatel na Národní bezpečnostní úřad předložil a ve kterých 
nedošlo k žádným změnám. 

254 MO Doporučující připomínka: 
K § 149 odst. 1 a 3 

Navrhujeme přidat nový bod do odstavce 1 označený písm. m), který 
bude znít „neoznámí porušení ochrany utajované informace“. 
 
V odst. 3 písm. a) navrhujeme nahradit text „nebo l) „ textem „l) nebo 
m).“ 
 
Odůvodnění: 
Doplňuje se sankce za porušení povinnosti oznámit porušení ochrany 
utajované informace stanovená v § 66 odst. 1 písm. c). Tím 
samozřejmě není dotčena povinnost hlásit vlastní trestně či v rámci 
přestupkového řízení postižitelné jednání. 

VYSVĚTLENO 
S ohledem na dosavadní praxi se nám nejeví jako účelné a 
koncepční stanovovat skutkovou podstatu pro 
předmětnou povinnost. V této souvislosti upozorňujeme, 
že zákon stanoví skutkovou podstatu, pokud jde o 
porušení povinnosti podle § 69 odst. 1 písm. k) zákona 
(viz § 153 odst. 1 písm. k) zákona) hlásit porušení 
povinnosti při ochraně utajované informace. 
 

255 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 1 – k § 1a odst. 1 a 2: 
V souladu s pojetím utajované informace (viz důvodová zpráva) je 
utajovaná informace založena na kombinaci materiálního a 
formálního znaku. Materiálním kritériem utajované informace je 

VYSVĚTLENO 
V souladu s definicemi upravenými EU a NATO předpisy 
v oblasti ochrany utajovaných informací. 
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skutečnost, že její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu 
České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a 
formálním kritériem utajované informace je to, že spadá do některé z 
oblastí uvedených v katalogu oblastí utajovaných informací. Pokud 
jsou naplněny oba tyto znaky, jedná se o utajovanou informaci. 
Utajovanou informaci původce označuje (viz § 4 návrhu zákona) po 
provedení její klasifikace, tzn. označuje již utajovanou informaci. V 
souladu s výše citovanou důvodovou zprávou tedy není označení 
utajované informace základním kritériem charakterizujícím 
utajovanou informaci, ale jedná se o povinný znak, kterým je původce 
povinen utajovanou informaci označit. Požadujeme tedy v § 1a 
odstavci 1 vypustit slova „označená stupněm utajení v souladu s tímto 
zákonem (§ 4),“, v odstavci 2 vložit za slovo „klasifikována“ slova 
„a označena“ a za slovo „utajení“ doplnit text „(§ 4)“. 

256 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 1 – k § 1a odst. 3: 
Jelikož souhrn dílčích utajovaných informací různých stupňů utajení 
může vytvořit informaci, která splňuje všechny znaky utajované 
informace i vyššího stupně utajení, požadujeme na konec textu 
odstavce 3 doplnit slova „nebo vyšším“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

257 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 13 – k § 9 odst. 2: 
Navrhujeme slova „kopii oznámení“ nahradit slovy „stejnopis 
oznámení“ a slova „ode dne zániku platnosti oznámení“ nahradit slovy 
„od zániku oprávnění k přístupu k utajované informaci stupně utajení 
Vyhrazené“. Upozorňujeme, že do spisu se neukládá kopie oznámení, 
protože se vyhotovují stejnopisy oznámení (jeden pro příslušnou 
osobu a jeden k uložení do spisu vedeného k dané osobě). Přesto je v 
navrženém textu uvedena „kopie oznámení“. Není tedy zřejmé, zda se 
navržený text vztahuje jen na oznámení vydaná Národním 
bezpečnostním úřadem podle § 6 odst. 3 věty poslední 
novelizovaného zákona, nebo zda se povinnost uchovávat podklady 
pro ověření splnění podmínek podle § 6 odst. 2 písm. a) a c) 5 let ode 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Slovo „kopie“ bylo nahrazeno slovem „stejnopis“. 
 
…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. 
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dne zániku platnosti oznámení vztahuje i na odpovědné osoby 
uvedené v § 6 odst. 3 věty první a druhé. 
Na základě navrhovaného znění by tedy docházelo ke zmatečnosti při 
provádění zákona v oblasti vydávání oznámení (a s tím souvisejících 
úkonů) i následné kontrole v případě, kdy by např. došlo ke zničení 
opisu rejstříku trestů a prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti, na 
základě kterých bylo vydáno oznámení a následně prováděno 
opětovné ověřování u oznámení, u kterého došlo k zániku uvedeného 
v § 9 odst. 3 písm. e), f, nebo j) a bylo dále postupováno podle § 9 
odst. 5 daného zákona. 

258 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 17 – k § 11a: 
1. Znění nového § 11a požadujeme upravit, protože podle § 69 odst. 1 
písm. b) předmětného zákona se vede přehled míst nebo funkcí, na 
kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím. Důvodová 
zpráva nevysvětluje, proč má být poučen o povinnosti zachovávat 
mlčenlivost zaměstnanec Policie České republiky, který již není 
zařazen na pracovním místě, na kterém měl přístup k utajované 
informaci, a nepoučuje se příslušník Policie České republiky, který byl 
taktéž přeřazen na jiné služební místo. Ustanovení § 11a by mohlo 
znít: 
„V případě, že je fyzická osoba zařazena na místě nebo vykonává 
funkci a podle přehledu zpracovaného podle § 69 odst. 1 písm. b) je 
nezbytné, aby měla přístup k utajovaným informacím, zajistí 
odpovědná osoba, aby tato fyzická osoba písemně potvrdila, že si je 
vědoma povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích, 
ke kterým měla přístup, a neumožnit k nim přístup neoprávněné 
osobě.“. 
2. Zároveň požadujeme zapracování povinnosti fyzické osoby 
zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích přímo do 
dokumentu obsahujícího poučení o právech a povinnostech fyzické 
osoby při ochraně utajovaných informací v souvislosti se zařazením na 
místo nebo se jmenováním. Samostatný dokument s potvrzením 

1. AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
Slovo „pracovním“ bylo vypuštěno. 
 
2. VYSVĚTLENO 
Přestože uvedená povinnost mlčenlivosti je explicitně 
deklarována i v poučení, kterému se fyzická osoba 
podrobila nejpozději před prvním přístupem k utajované 
informaci, považujeme z pohledu garanta ochrany 
utajovaných informací za důležité, aby byla taková 
povinnost „připomenuta“ právě v okamžiku, kdy se již 
nepočítá s tím, že bude mít fyzická osoba nadále přístup 
k utajovaným informacím. S ohledem na dobu platnosti 
osvědčení (nově se stanovuje na dobu až 10 let), se může 
stát, že fyzická osoba byla poučena naposledy před deseti 
lety, přičemž s ukončením přístupu k utajované informaci 
je jistě žádoucí tuto povinnost zopakovat. V této 
souvislosti odkazujeme též na úpravu v NATO předpisech. 
Bude stanoven vzor de-poučení, který bude jen 
doporučený. 
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mlčenlivosti přinese administrativní zátěž, což popírá jeden z hlavních 
účelů změny zákona. Připomínáme, že k poučení nedochází 
jednorázově, protože každá osoba oprávněná k přístupu k utajovaným 
informacím je každoročně školena o právech a povinnostech na úseku 
ochrany utajovaných informací podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona. 

259 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 59 – k § 21 odst. 5: 
Požadujeme slova „s jeho obsahem“ nahradit slovy „s obsahem 
utajovaného dokumentu stupně utajení Přísně tajné, Tajné a 
Důvěrné“. Předložená formulace seznámení se s obsahem 
utajovaného dokumentu předpokládá, že seznámení s obsahem 
utajovaného dokumentu je nutné v administrativních pomůckách 
zaznamenat vždy, bez ohledu na stupeň utajení utajovaného 
dokumentu, tedy i v případě utajovaného dokumentu stupně utajení 
Vyhrazené. Tím by se však enormně zvýšila administrativní zátěž 
dotčených subjektů právní regulace, což nelze považovat za žádoucí. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
Na konec předmětného ustanovení byla doplněna slova „; 
podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis“. 
 
 

260 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 74 – k § 23 odst. 3: 
V elektronickém systému spisové služby vždy dochází k záznamu 
utajované informace v digitální podobě, tedy se podle definice 
zakotvené v § 2 písm. a) návrhu zákona jedná o utajovaný dokument. 
Podle § 21 odst. 1 se utajovaný dokument v digitální podobě vytváří 
takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při znázornění jeho 
obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a název původce. Pro 
zpracování utajovaného dokumentu v digitální podobě v informačních 
systémech by bylo vhodné využít i ustanovení § 21 odst. 4, který 
uvádí, že nelze-li tyto údaje vyznačit, uvedou se tak, aby je bylo možné 
kdykoliv zjistit.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme v § 23 odst. 3 větě první 
slova „utajované informace zpracovávané“ nahradit slovy 
„utajovaného dokumentu zpracovávaného“. Tak jak je navrhováno za 
slova „v informačních“ vložit slova „a komunikačních“, na konci textu 
odstavce pak vložit slova „s výjimkou § 21 odst. 1 a 4.“. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
§ 21 
(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. 
Utajovaný dokument v digitální podobě se vytváří 
takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při 
znázornění jeho obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a 
název původce. 
 
 
§ 23 
(3) Na zpracování a přenos utajované informace 
zpracovávané utajovaného dokumentu zpracovávaného 
v elektronickém systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího s utajovanými 
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informacemi a splňuje požadavky stanovené národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby, s 
výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění 
podmínek certifikace informačního systému pro 
nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití 
vylučuje zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí 
odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části 
věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o 
překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních 
případech se ustanovení této hlavy na zpracování a 
přenos utajovaných informací v informačních a 
komunikačních systémech a kryptografických 
prostředcích nepoužijí, s výjimkou § 21 odst. 1. 

261 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 83 – k § 37 odst. 3: 
Úprava v návrhu zákona, která specifikuje činnosti v rozsahu 
bezpečnostní správy, tj. plnění opatření v oblasti administrativní a 
fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních a komunikačních 
systémů při zajišťování kryptografické ochrany, je nepřesná a mohla 
by vést k mylnému výkladu, že pracovníci kryptografické ochrany, kteří 
vykonávají bezpečnostní správu kryptografické ochrany, ji mohou 
vykonávat pouze na kryptografickém pracovišti (činnosti vedoucího 
zaměstnance a bezpečnostního správce kryptografické ochrany jsou 
realizovány mimo kryptografické pracoviště). Požadujeme slova 
„bezpečnostní správy“ nahradit slovy „evidence, distribuce a ukládání 
kryptografického materiálu“, danou úpravou bude přesněji 
definováno kryptografické pracoviště ve vztahu k činnostem, které 
zajišťuje, nebo jsou na tomto pracovišti vykonávány. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
Kryptografické pracoviště je pracoviště určené k zajištění 
výkonu kryptografické ochrany zejména v rozsahu 
bezpečnostní správy kryptografického materiálu nebo 
výroby a servisu kryptografického prostředku nebo 
materiálu k zajištění jeho funkce. Kryptografické 
pracoviště musí splňovat bezpečnostní standardy a musí 
být do provozu schváleno odpovědnou osobou nebo 
bezpečnostním ředitelem. 
 

262 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 84 – k § 37c odst. 2 a 3: 
Navržené znění odstavců 2 a 3 je v přímém rozporu se zásadou 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 37c se bez náhrady vypouští. 
 

 
55)§ 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb. 
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snižování administrativní zátěže, kterou deklaruje důvodová zpráva. 
Zavádí se nová žádost [§ 37c odst. 3 písm. a)] a dokument „Projekt 
bezpečnosti“ [§ 37c odst. 2], resp. „Projekt zástavby kryptografického 
prostředku“ [§ 37c odst. 3 písm. a) a b)]. Upozorňujeme, že v souladu 
s § 46 ověřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost v rámci certifikace způsobilost informačního systému k 
nakládání s utajovanými informacemi na základě podané žádosti a 
předložené dokumentace nezbytné pro provedení certifikace [§ 48 
odst. 2], potažmo v souladu s § 35 odst. 2 zákona schvaluje Národní 
úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost příslušný projekt 
bezpečnosti komunikačního systému. Pro popis zástavby 
kryptografického prostředku (která je vždy součástí informačního 
nebo komunikačního systému) je vhodné využít již legislativně 
zakotvenou bezpečnostní dokumentaci a není účelné zbytečně 
administrativně zatěžovat příslušné žadatele (subjekty). 
Požadujeme odstavec 3 zcela vypustit a odstavec 2 uvést ve znění:  

„(2) Zástavbu kryptografického prostředku schvaluje Národní 
úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v rámci certifikace 
nebo akreditace informačního systému nebo schválení projektu 
bezpečnosti komunikačního systému.“. 

 
 

263 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 89 – k § 46 odst. 14: 
Zvolené řešení považujeme za krajně nevhodné. Příhodnějším by bylo 
určení předmětného rozsahu zkoušek prostřednictvím prováděcího 
právního předpisu, nikoliv zveřejněním na internetových stránkách 
Úřadu v Certifikačním postupu Úřadu. Jelikož se nejedná o obecně 
známou notorietu, působí odkaz na tento „dokument “ zmatečně. 

VYSVĚTLENO 
Pro odbornou veřejnost jde o všeobecně známou 
skutečnost (notorietu), která je na internetových 
stránkách zveřejňována již od roku 2002 a tímto 
doplněním zákona je Certifikační postup (CP) 
„legalizován“.  
CP je především technická specifikace prováděných 
zkoušek a nemá s právním předpisem nic společného a je 
zde odkaz na cca  40 technických norem. Tyto normy se 
průběžně novelizují a CP je řádově jednou za rok 
aktualizován. Je nemyslitelné tento dokument vydávat ve 
formě právního předpisu. 

264 MV Zásadní připomínka: AKCEPTOVÁNO 
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K čl. I bodu 114 – k § 58a odst. 2: 
S rozvojem mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie a NATO je 
nezbytné umožnit příslušníkům bezpečnostních sborů a státním 
zaměstnancům přístup k utajovaným informacím cizí moci stupně 
utajení Vyhrazené. Vybraným fyzickým osobám, které v rámci 
bezpečnostního sboru nebo služebního úřadu nezbytně nutně 
potřebují mít přístup k utajované informaci cizí moci stupně utajení 
Vyhrazené, by v rámci uvedeného oprávnění k přístupu bez oznámení, 
mohlo stačit poučení z právních předpisů NATO a Evropské unie. 
Z uvedeného důvodu navrhujeme změnu textu tak, aby bylo 
umožněno oprávnění k přístupu k utajované informaci za daných 
podmínek získat. Z výše uvedených důvodů nelze v odstavci 2 větu 
druhou v návrhu zachovat. 

UPRAVENO  
Pokud bude fyzická osoba nezbytně nutně potřebovat 
v rámci výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti 
přístup k utajované informaci cizí moci nebude nezbytné 
provést ověření splnění podmínek pro přístup 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. Pokud 
to bude cizí moc vyžadovat, bude možné vydat oznámení, 
přičemž se předpokládá změna vzoru oznámení, kde 
bude zřejmé, že se jedná o přístup podle § 58a zákona.  
 
 

265 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 215 – k § 95 odst. 1 písm. s): 
Z novelizačního bodu požadujeme vypustit písmeno s), nebo jeho 
znění upřesnit tak, aby se zaměřovalo na případy psychické stránky 
osobnosti žadatele, potažmo na somatické případy mající přímý vliv na 
psychiku osobnosti žadatele. Z textu „zdravotní a jiná odborná péče 
související se zdravotním stavem fyzické osoby“ není zřejmé, čeho 
přesně se bude položka týkat, co bude nutné do položky uvádět a zda 
fyzická osoba nebude automaticky souhlasit s nahlížením do zdravotní 
dokumentace.  
Domníváme se, že zdravotní péče (vyjma psychologické či 
psychiatrické) nemá žádný vliv na ochranu utajovaných informací. 
Zdravotní stav by proto neměl být předmětem řízení o vydání 
osvědčení fyzické osobě. Proto je nezbytné text vypustit nebo zúžit 
pouze na případy psychické stránky osobnosti žadatele, potažmo na 
somatické případy mající přímý vliv na psychiku osobnosti žadatele 
(psychiatrická péče, léčba ze závislosti na alkoholu, omamných a 
psychotropních látkách apod.). V opačném případě hrozí, že referent 
Národního bezpečnostního úřadu vyhodnotí předložené informace 
jako nedostatečné, vyžádá si souhlas s prolomením lékařského 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
s) zdravotní a jiná odborná péče související se zdravotním 
stavem fyzické osoby, která může mít negativní vliv na 
její schopnost utajovat informace. 
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tajemství a bude se dožadovat přístupu k celé zdravotní dokumentaci 
a anamnéze žadatele, což by byl podle našeho názoru neadekvátní 
zásah do soukromí žadatele. Byť je v důvodové zprávě uvedeno, že 
podrobnosti budou stanoveny v prováděcím právním předpisu, jsme 
toho názoru, že toto ustanovení je definováno zákonem příliš obecně, 
a bylo by tak vhodné jej patřičně zúžit na psychickou stránku 
zdravotního stavu již v zákoně, a nikoliv v prováděcím právním 
předpisu. 

266 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 294 – k § 141 odst. 3: 
Požadujeme zpřesnit výčet údajů, které mohou být evidenčně 
chráněny, jakož i potvrdit současné oprávnění Ministerstva vnitra 
provádět opatření k evidenční ochraně také na osobní údaje osoby 
odlišné od držitele osvědčení fyzické osoby nebo na údaje o vozidle 
provozované či vlastněné takovými osobami. Na konci textu odstavce 
3 tedy navrhujeme doplnit např. slova „nebo osoby žijící s ním ve 
společné domácnosti a údajů o vozidle provozovaným nebo 
vlastněným osobami podle tohoto odstavce“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

267 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 303 – k § 149 odst. 1 písm. l): 
Upozorňujeme, že v předmětném zákoně není ani po navrhované 
novelizaci stanovena povinnost ohlásit ztrátu nebo neoprávněné 
zničení nosiče obsahujícího utajovanou informaci, jejíž porušení je 
znakem této skutkové podstaty přestupku. Požadujeme proto tuto 
hmotněprávní povinnosti do návrhu zákona zakotvit. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

268 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 310 – k § § 153 odst. 1 písm. q): 
Dle § 22 odst. 4 novelizovaného zákona musí původce stupeň utajení 
zrušit nebo změnit po zjištění, že pominul důvod pro utajení 
informace, důvody pro utajení neodpovídají stanovenému stupni 
utajení nebo byl-li stupeň utajení stanoven neoprávněně anebo 
po obdržení výzvy podle odstavce 9 tohoto ustanovení. Požadujeme 
proto slova „§ 22 odst. 9“ nahradit slovy „§ 22 odst. 9 nebo“, aby bylo 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
Včetně doplnění § 66. 
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zřejmé, že tento přestupek bude spáchán i tehdy, pokud např. 
původce nezruší stupeň utajení po zjištění, že pominul důvod pro 
utajení informace (aniž by musel být vyzván výzvou dle § 22 odst. 9 
návrhu zákona). 

269 MV Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 319 – k § 155 odst. 3: 
1. Navrhovaný odstavec 3 není v souladu s bodem 3.5.1 Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků (dále jen „Zásady“). Zakotvení přísnějšího 
správního trestu za opakované spáchání přestupku je přípustné pouze 
tehdy, pokud je zákonem vymezeno, co se rozumí opakovaným 
spácháním přestupku. V návrhu zákona bude proto nutné vymezit, co 
je opakované spáchání přestupku, a to například následovně:  
„Přestupek podle § 155 odst. 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.“. 
2. Odůvodnění zakotvení přísnějšího správního trestu za opakované 
spáchání přestupku není v důvodové zprávě dostačující a ve stávající 
podobě jej nelze akceptovat; odůvodnění by mělo spočívat zejména v 
tom, že se pachatelé dopouštějí těchto přestupků opakovaně a 
základní sazba pokuty proto nepostačuje (je-li tomu tak), popřípadě v 
jiném důvodu. 

1. AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO  
 
 
 
2. AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

270 MV Zásadní připomínka: 
K čl. II – k přechodným ustanovením: 
Do návrhu požadujeme doplnit přechodné ustanovení k § 58a, tj. 
stanovit postup u příslušníků bezpečnostních sborů a státních 
zaměstnanců, kterým bylo vydáno oznámení podle dosavadních 
právních předpisů. Je třeba stanovit, zda se oznámení ukončí a 
provede se poučení podle § 58a odst. 3 ke dni účinnosti změny 
zákona, nebo se oznámení vydané podle dosavadních právních 
předpisů a poučení zachová po dobu jeho platnosti a poučení podle § 
58a se bude provádět jen u osob nově zařazovaných na systemizované 
místo s potřebou přístupu k utajovaným informacím.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

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 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká 
31. března 2021, pokud do této doby nezanikla podle § 9 
odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb. 
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Přechodné ustanovení by bylo možno formulovat ve smyslu, že 
platnost oznámení vydaného podle § 6 odst. 3 osobám uvedených v § 
58a zaniká po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona nebo 
vrácením tomu, kdo jej vydal, přičemž se má za to, že tato osoba je 
nadále poučena. 

3. Osoba uvedená v § 58a zákona č. 412/2005 Sb., ve 
znění účinném po dni 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. 

271 MV Zásadní připomínka: 
K předkládací a důvodové zprávě: 
Navrhovaná právní úprava ve svém důsledku bude mít finanční dopad 
na veřejné rozpočty. Tuto skutečnost je v předmětných materiálech 
nutno zohlednit. Zavedení utajovaného dokumentu v digitální podobě 
s sebou přinese značné náklady na hardware a zejména softwarové 
vybavení u dotčených subjektů právní regulace. Podle § 4 odst. 2 se 
utajovaná informace označí stupněm utajení bez ohledu na její 
podobu. Ustanovení § 4 odst. 5 návrhu stanoví, že se utajovaná 
informace v digitální podobě označí tak, že se na jejím znázornění 
vyznačí stupeň utajení. Není-li to možné, vyznačí se ústním 
prohlášením, kterým se jasné a srozumitelně sdělí, že jde o 
utajovanou informaci příslušného stupně utajení. Navrhovaný § 21 
odst. 1 ukládá, aby se utajovaný dokument v digitální podobě vytvářel 
takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při znázornění jeho 
obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a název původce.  
Vzhledem k neexistenci prováděcího předpisu nelze dovodit, zda se 
metadaty rozumí pojem podle Národního standardu pro elektronické 
spisové služby, případně normy ČSN 15489. Pokud se metadaty 
rozumí data popisující zejména obsah a strukturu dokumentů a jejich 
spravování v čase, bylo by možné utajovaný dokument v digitální 
podobě zpracovávat pouze pomocí specializovaného softwaru nebo v 
elektronickém systému spisové služby. Pouhé nástroje MS Office 
k tomuto účelu nepostačí, neboť jakýkoli záznam utajované informace 
(v tomto případě v digitální podobě) je podle návrhu utajovaným 
dokumentem. 

VYSVĚTLENO 
Viz vypořádání k připomínce č. 260. 
 

272 MV Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 2: 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
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V rámci mezinárodní spolupráce jsou vyjma národních certifikovaných 
informačních systémů provozovány i „akreditované“ informační 
systémy, jejichž provozovatelem je cizí moc. Požadujeme do 
ustanovení § 2 doplnit definici „akreditace“, tedy zakotvit nové 
písmeno, které stanoví: „akreditací postup, jímž Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost ověřuje způsobilost 
informačního systému cizí moci k nakládání s utajovanými 
informacemi,“. 
Úpravou dojde k narovnání absence právní úpravy akreditace 
zmíněných informačních systémů, které jsou akreditovány Národním 
úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tato připomínka 
souvisí se zásadními připomínkami k § 34 odst. 2. 

 
Úprava byla doplněna do § 46, § 53 písm. c) a § 137a 
zákona. 

273 MV Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 34 odst. 2: 
1. Jelikož v rámci mezinárodní policejní spolupráce nejsou tyto 
informační systémy nakládající s utajovanými informacemi 
certifikovány národní autoritou, ale ověřuje se důvěryhodnost a 
oprávnění k činnostem jejich akreditací (provozovatelem je cizí moc) 
požadujeme do textu návrhu doplnit nový novelizační bod 81, který 
bude znít: 
„V § 34 odst. 2 se za slovo „certifikován“ vkládají slova „nebo 
akreditován.“. 
2. Dále za slova „Informační systém“ požadujeme vložit slova 
„nakládající s utajovanou informací do stupně utajení Vyhrazené musí 
být písemně schválen do provozu odpovědnou osobou nebo 
bezpečnostním ředitelem a informační systém nakládající 
s utajovanou informací stupně utajení Důvěrné nebo vyšší musí být“, 
slova „nebo jí pověřenou osobou“ nahradit slovy „bezpečnostním 
ředitelem“ a na konci věty nahradit tečku středníkem a doplnit text 
„Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je 
bezpečnostní autoritou pro akreditaci informačního systému cizí moci 
provozovaného na území České republiky.“. Tento požadavek je reakcí 
na snižování požadavků jednotlivých oblastí zabezpečení utajovaných 

1. AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
2. VYSVĚTLENO 
Zrušení povinnosti certifikovat informační systém určený 
pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení 
Vyhrazené nelze akceptovat, neboť by znamenalo 
výrazné snížení nároků na informační systémy určené k 
nakládání s utajovanými informacemi a tím i snížení jejich 
ochrany.  
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informací stupně utajení Vyhrazené a konkretizuje schvalovací 
činnosti odpovědné osoby a bezpečnostního ředitele. 

274 MV Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 38 odst. 2 písm. b): 
Jelikož je přístup k utajované informaci podmíněn nejen držením 
příslušného dokladu, ale i poučením, požadujeme v písmeni b) 
předmětného ustanovení za slova „fyzické osoby a“ vložit slova 
„poučení a“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 

275 MV Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 42 odst. 1 písm. b): 
Stávající ustanovení požadujeme přeformulovat na následující znění: 
„b) splňuje podmínky přístupu k utajované informaci podle § 6 odst. 1 
nebo § 11 odst. 1, nejméně pro stupeň utajení přepravovaného 
kryptografického materiálu a“. 
Kurýr kryptografického materiálu nemusí splňovat zvýšené požadavky 
na přístup k utajované informaci z důvodu manipulace s uzavřenou 
kryptografickou zásilkou. Úpravou dojde k odstranění dílčího 
nedostatku současné právní úpravy (absentující povinnost být 
držitelem poučení), včetně snížení náročnosti na personální zajištění 
přepravy kryptografického materiálu. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

276 MV Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 56 odst. 1 písm. j): 
Požadujeme do ustanovení zakotvit skutečnost, kdy platnost 
osvědčení fyzické osoby zaniká dnem poučení fyzické osoby podle 
nového osvědčení fyzické osoby, nejpozději však 15. dnem od jeho 
doručení, tedy nahradit stávající znění § 56 odst. 1 písm. j). Za zcela 
minimální považujeme zánik platnosti osvědčení uplynutím 5 dnů od 
doručení nového osvědčení fyzické osoby. Uvedený způsob dává 
dostatečnou lhůtu k provedení nového poučení fyzické osoby, která si 
převzala na pobočce České pošty, s.p., nové osvědčení fyzické osoby 
zaslané Národním bezpečnostním úřadem. 
Při zajišťování směnných a nepřetržitých služeb u policejních útvarů je 
zcela nereálné zabezpečit poučení fyzické osoby odpovědnou osobou 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
(5) V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby 
podle odstavce 1 písm. j) není přístup k utajované 
informaci dotčen, pokud bude fyzická osoba poučena do 
15 dnů ode dne tohoto zániku. 
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ve stejný den, kdy fyzická osoba převezme na poště nové Osvědčení. 
Okamžikem převzetí nového Osvědčení zaniká platnost původního a 
tudíž i poučení, a proto fyzická osoba není oprávněna k přístupu 
k utajované informaci. U příslušníků policie, kteří vykonávají 
nepřetržitou službu ve směnách, nastává situace, kdy doporučenou 
zásilku s novým Oznámením převezmou v odpoledních hodinách, kdy 
již nelze zajistit nové poučení, a tudíž se stávají neoprávněnými 
osobami a je jim zabráněno vykonávat službu (nejsou oprávněni 
samostatně vstupovat do objektů, zabezpečených oblastí a 
seznamovat se s utajovanými informacemi). 

277 MV Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 58 odst. 6: 
V odstavci 6 daného ustanovení požadujeme slovo „a“ za slovy 
„předsedy vlády“ nahradit čárkou a za slova „ministra zahraničních 
věcí“ vložit slova „a ministra vnitra“. Právě ministr vnitra je osobou, 
která z pozice své funkce zastřešuje mj. Centrum proti terorismu 
a hybridním hrozbám, které je součástí Odboru bezpečnostní politiky 
Ministerstva vnitra. Uvedené pracoviště Ministerstva vnitra úzce 
spolupracuje s bezpečnostními orgány cizí moci, zejména s orgány 
Evropské unie a NATO. K zajištění řídící a kontrolní činnosti ministra 
vnitra v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice je 
nezbytné, aby ministr vnitra byl oprávněn k přístupu k utajované 
informaci všech stupňů utajení bez platného osvědčení a poučení 
podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona, včetně utajované informace cizí 
moci. 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
(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. 

278 MV Zásadní připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 149 odst. 1 písm. g): 
V návaznosti na výše uvedenou připomínku k § 34 odst. 2 požadujeme 
upravit i předmětné ustanovení. Za slova „není certifikován“ je nutno 
vložit slova „nebo akreditován“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

279 MV Zásadní připomínka: 
Navrhuji navrácení problematiky bezpečnosti informačních a 
komunikačních systémů a kryptografické ochrany do gesce Národního 

MV netrvá na uplatněné zásadní připomínce – viz dopis 
bezpečnostního ředitele MV ze dne 29. října 2019 č. j. 
MV-134288-3/BO-2019. 
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bezpečnostního úřadu. 

Odůvodnění: 

Bezpečnost utajovaných informací je zajišťována prostřednictvím 
jednotlivých druhů ochrany utajovaných informací (§ 5 zákona). 
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 523/2005 se 
bezpečnosti informačního systému dosahuje uplatněním souboru 
opatření z oblastí 
a) počítačové a komunikační bezpečnosti,  
b) kryptografické ochrany, 
c) ochrany proti úniku kompromitujícího vyzařování,  
d) administrativní bezpečnosti a organizačních opatření, 
e) personální bezpečnosti a 
f) fyzické bezpečnosti informačního systému.  
 
V návaznosti na nové pojetí utajovaného dokumentu § 2 písm. a) a § 
21 návrhu zákona je nezbytná jednotná úprava a stanovení pravidel 
v oblasti administrativní bezpečnosti a bezpečnosti informačních a 
komunikačních systémů, resp. kryptografické ochrany, které je možné 
dosáhnout pouze, pokud všechny dotčené oblasti budou v gesci 
jednoho správního úřadu. 

Rozdělení věcných problematik utajovaných informací, které tvoří 
nedělitelný celek a jsou závislé a provázané přímými vazbami v rámci 
ochrany utajovaných informací mezi dva samostatné a nezávislé úřady 
(Národní bezpečnostní úřad a Národní úřad pro kybernetickou a 
informační bezpečnost) je nesystémové a způsobuje v praxi problémy 
nejen z hlediska kompetencí, ale zejména při vlastním zajištění 
bezpečnosti utajovaných informací.  

280 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 8 – k § 4: 
S ohledem na skutečnost, že v rámci celého textu zákona je pojem 
„zájem“ již užíván v jednotném čísle, doporučujeme rovněž 
v navrhovaném ustanovení § 4 slovo „zájmům“ a „zájmy“ nahradit 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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slovem „zájmu“ či „zájem“ (porušení byť jednoho zájmu může 
způsobit újmu).  

281 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 12 – k § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2: 
Doporučujeme předmětný novelizační bod rozdělit a samostatně 
stanovit úpravu pro § 9 odst. 1 a pro § 11 odst. 2, a to z důvodu 
odstranění pochybností o tom, kdo obdrží prvopis dokumentu. 
Navrhujeme stanovit, že prvopis se uloží a stejnopis (§ 16 odst. 3 
a odst. 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů) se předá fyzické osobě a odešle 
Národnímu bezpečnostnímu úřadu. 
Novelizační body by následně mohly znít: 

„12. V § 9 odst. 1 se slova „jeden výtisk poučení“ nahrazují 
slovy „stejnopis prvopisu poučení“ a slova „jeden výtisk uloží“ se 
nahrazují slovy „prvopis uloží“. 

x. V § 11 odst. 2 se slova „jeden výtisk poučení jí předá, jeden 
výtisk uloží12) a jeden zašle“ nahrazují slovy „prvopis poučení uloží12) a 
jeho stejnopisy předá fyzické osobě a zašle“.“. 

VYSVĚTLENO 
Poučení podle § 9 a 11 zákona se vyhotovuje ve dvou, 
popřípadě třech výtiscích, respektive stejnopisech, 
přičemž by všechny měly být totožné. Je tedy důležité, 
aby po jednom vyhotovení obdržela poučovaná fyzická 
osoba a ten, kdo poučení provedl (v případě poučení u 
osvědčení fyzické osoby též NBÚ). Pro účely zákona se 
nám jeví přehlednější využít pouze pojmu „stejnopis“, 
který je v souladu s citovaným prováděcím právním 
předpisem k zákonu č. 499/2004 Sb. 

282 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 13 – k § 9 odst. 2: 
V souvislosti s odůvodněním stanovení doby v délce 5 let ve zvláštní 
části důvodové zprávy považujeme za nutné upozornit, že mezní 
pětiletá (popřípadě tříletá) promlčecí doba podle § 32 odst. 3 zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, neběží 
po dobu trvání některé ze skutečností podle § 32 odst. 1 tohoto 
zákona. Odpovědnost za přestupek tak může zaniknout i později jak 5 
let od jeho spáchání. Doporučujeme důvodovou zprávu v tomto 
smyslu upravit a doplnit. 

VYSVĚTLENO 
V § 9 odst. 2 není uložena povinnost, ale jedná se pouze o 
možnost uchovávat doklady pro ověření splnění 
podmínek pro přístup k utajované informaci stupně 
utajení Vyhrazené. Stanovená doba je tedy orientační, 
respektive vychází právě z promlčecí doby stanovené 
zákonem č. 250/2016 Sb. Není tedy nutné zohledňovat 
možnost prodloužení a dále s ohledem na osobní údaje, 
které jsou obsaženy v předmětných dokladech, se 
navrhuje dobu stanovit co možná nejkratší. 

283 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 54 – k § 21 odst. 1: 
Z metadat utajovaného dokumentu má být při znázornění jeho 
obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a název původce. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na základě uplatněných připomínek došlo k vypuštění 
poslední věty v § 21 odst. 1 návrhu zákona: „Utajovaný 
dokument v digitální podobě se vytváří takovým 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 153   

Upozorňujeme, že běžně uživatelsky není snadné vpravit do metadat 
požadované údaje (stupeň utajení, název původce) a dále nelze dost 
dobře zajistit, aby při práci s utajovaným dokumentem v digitální 
podobě bylo od počátku (ještě před otevřením takového dokumentu v 
počítači) transparentní, že jde o utajovaný dokument, v jakém stupni 
utajení a kdo je jeho původcem. Doporučujeme důsledně zvážit 
realizaci tohoto ustanovení. 

způsobem, aby byl z jeho metadat i při znázornění jeho 
obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a název původce.“, 
a v § 23 odst. 3 návrhu zákona dojde k vypuštění slov „s 
výjimkou § 21 odst. 1“. 
Viz vypořádání k připomínce č. 260. 

284 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodům 95, 108 a 184 – k § 54 odst. 4, § 57 odst. 8 a § 85 odst. 
5: 
Z textu návrhu zákona není zřejmé, od jakého okamžiku se bude 
posuzovat okamžik pro splnění povinnosti „bezodkladného“ vydání 
nové osvědčení, popřípadě dokladu. Doporučujeme tuto otázku 
vyjasnit alespoň v důvodové zprávě. 

VYSVĚTLENO 
Přístup k utajovaným informacím nebude podle dikce 
navržených ustanovení dotčen, přičemž NBÚ bude 
postupovat z úřední povinnosti. Původní osvědčení nebo 
doklad zanikne doručením nových veřejných listin. 
Z uvedených důvodů se nejeví účelné stanovovat 
konkrétní dobu, do které by měly být nové listiny 
doručeny. 

285 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 114 – k § 58a: 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 58a odstavec 3, který upraví, jak 
naložit s poučením osoby, když oznámení nebylo vydáno. Nakládání 
s vyhotoveným písemným prohlášením o povinnosti zachovávat 
mlčenlivost o utajovaných informacích u osob, které mají přístup k 
utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“ bez platného 
oznámení podle § 58a, zákon nestanoví. 

VYSVĚTLENO 
Postupuje se obdobně jako v případě poučení podle § 9 
odst. 1 zákona. 

286 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodům 117 až 120 – k § 62: 
Dáváme ke zvážení, zda dané ustanovení s ohledem na nově 
zakotvenou definici podnikatele v navrhovaném § 2 písm. l), který 
stanoví, že „občan České republiky nebo fyzická osoba s trvalým 
pobytem na území České republiky podnikající na základě 
živnostenského nebo jiného oprávnění, obchodní korporace zapsaná 
do obchodního rejstříku se sídlem v České republice, nebo právnická 
osoba se sídlem v České republice, jejímž účelem založení a hlavní 
činností je podnikání, v rámci kterého má mít přístup k utajované 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Text návrhu zákona byl upraven ve smyslu připomínky. 
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informaci“, splňuje požadavky předkladatele. Uznání bezpečnostního 
oprávnění vydaného úřadem cizí moci podle odstavce 1 předmětného 
ustanovení se dle odstavce 2 tohoto ustanovení provádí právě na 
základě žádosti nepodnikající fyzické osoby nebo podnikatele, kteří 
jsou držiteli bezpečnostního oprávnění; definice podnikatele se přitom 
uplatní pro účely celého zákona, a tudíž i pro pojem podnikatel 
uvedený v § 62 (při případných úpravách je pak třeba dbáti na soulad 
se zbytkem zákona, včetně ustanovení o přestupcích). 

287 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 204 – k § 94 odst. 2 písm. f): 
Upozorňujeme, že požadavek na zdůvodnění nutnosti přístupu k 
utajované informaci je po doplnění písmene f) uveden v § 94 
duplicitně (v odstavci 1 i odstavci 2 písmenu f). Doporučujeme text 
ustanovení § 94 upravit. 

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o duplicitu, neboť podle § 94 odst. 1 půjde o 
zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci ze 
strany žadatele a podle § 94 odst. 2 písm. f) návrhu 
zákona se pak bude jednat o zdůvodnění nutnosti 
přístupu ze strany odpovědné osoby, přičemž takové 
zdůvodnění bude přílohou žádosti fyzické osoby. Důvody 
viz důvodová zpráva k předmětným ustanovením návrhu 
zákona. 

288 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodům 222, 228 a 274 – k § 97 písm. c) a r) a § 127 odst. 2: 
Doporučujeme požadavek na uvedení rodného čísla z daných 
ustanovení vypustit. Ministerstvo vnitra v současné době postupně 
utlumuje rodné číslo jako jednoznačný identifikátor fyzických osob při 
ověřování jejich totožnosti. Byly zahájeny legislativní kroky spočívající 
ve zrušení povinnosti fyzických osob dokládat či prokazovat údaj o 
rodném čísle, v ukončení zapisování údaje o rodném čísle do 
vydávaných dokladů a listin orgánů veřejné moci a soukromoprávních 
subjektů a současně ve zrušení povinnosti fyzických osob uvádět 
rodné číslo do různých žádostí či formulářů. 
V návaznosti na výše uvedené se jakékoli návrhy na využívání rodného 
čísla do budoucna jeví jako nesystémové, proto doporučujeme tuto 
část textu z návrhu zákona vypustit. V rámci probíhající novelizace by 
bylo vhodné odstranit ze zákona rovněž požadavek na uvádění 
rodného čísla do dotazníku podnikatele zakotvený v ustanoveních 

VYSVĚTLENO 
Doposud užívaný identifikátor, který aktuálně nemá 
náhradu. Předpokládáme, že až bude rodné číslo 
nahrazeno jiným identifikátorem nebo potřeba 
identifikátoru bude nahrazena jinou skutečností (platnou 
právní úpravou) bude přijata i novela zákona. 
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§ 97 písm. a) a b). 
289 MV Doporučující připomínka: 

K čl. I bodu 290 – k § 138c: 
Předkládáme k diskuzi, zda by v navrhovaném ustanovení neměla 
figurovat také Policie České republiky, neboť podle § 8 odst. 1 zákona 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, je krajské ředitelství Policie České republiky organizační 
složkou státu, která musí plnit úkoly podle novelizovaného zákona. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
  

290 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 305 – k § 150 odst. 1 písm. b) a e), § 152 odst. 1 písm. b) 
a § 155 odst. 1 písm. b) a f): 
Doporučujeme nahradit slova „neoznámí ztrátu nebo odcizení a 
poškození“ slovy „neoznámí ztrátu, odcizení nebo poškození“, neboť se 
jedná o výčet alternativní, nikoliv kumulativní. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

291 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodům 308 a 311 – k § 153 odst. 1 písm. g) a § 153 odst. 2 
písm. gg): 
Navrhujeme důkladně zvážit, zda se má v daných skutkových 
podstatách jednat o výčet jednání alternativní, či o výčet kumulativní, 
tedy zda nenahradit slovo „a“ slovem „nebo“. 

VYSVĚTLENO 
Původce vždy nejprve klasifikuje utajovanou informaci 
stupněm utajení, přičemž až její označení je činěno 
navenek. Předmětná skutková podstata tak požaduje 
kumulativní spojení uvedených jednání. 

292 MV Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 21 odst. 1: 
Doporučujeme do § 21 na začátek odstavce 1 vložit větu „Původce 
posoudí, zda informace naplňuje znaky § 4 a je uvedena v katalogu 
oblastí utajovaných informací, a přihlíží přitom k tomu, zda 
posuzovaná informace a v jaké míře souvisí s jinými utajovanými 
informacemi.“. 
Stupeň utajení na utajovaném dokumentu vyznačí původce při jeho 
vzniku, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 70 předmětného zákona). V 
praxi dochází k situacím, kdy původce vytváří utajovaný dokument na 
podnět předchozího dožádání (např. Policie České republiky žádá ve 
stupni utajení a soudní orgán poté reaguje také ve stupni utajení). 
Ojediněle však, byť je obsah dokumentu prakticky totožný a situace 

VYSVĚTLENO 
Uvedené doplnění je nadbytečné, neboť uvedený postup 
je nezbytný pro klasifikaci stupněm utajení. Explicitním 
zakotvením tohoto postupu by bylo nezbytné popsat 
všechny další klasifikační úvahy, které předchází 
případnému stanovení stupně utajení. Informaci nelze 
označovat stupněm utajení, pokud nebude utajovanou 
informací. 
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nezměněná, soudní orgán povolení stupněm utajení neoznačí. Je na 
místě, aby původce k takovým okolnostem přihlížel. Aniž se zasáhne 
do rozhodovací pravomoci původce, bylo by vhodné zakotvit 
závaznost postupu do novelizovaného zákona. 

293 MV Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 21 odst. 5: 
Novelizace vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o 
registrech utajovaných informací, vyhláškou č. 275/2015 Sb. přinesla 
do praxe v administrativní bezpečnosti zásadní změnu, která 
znamenala a stále znamená, nikoli snížení administrativní zátěže, 
nýbrž její zvýšení. Od 1. 1. 2016 nelze evidovat v jednom sběrném 
archu spolu s utajovanými dokumenty i dokumenty neutajované. 
Z přípravných jednání vyplynulo, že Národní bezpečnostní úřad 
postrádá kompetence ke spisové službě jako takové.  
Doporučujeme do ustanovení § 21 na začátek odstavce 5 vložit větu 
včetně poznámek pod čarou: 

„Evidování utajovaných dokumentů vychází ze zásad spisové 
služby stanovených zákonem o archivnictví a spisové služběx) a 
vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové službyy) a blíže je upraveno 
prováděcím právním předpisem. 
__________________ 
x) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
y) Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Doplnění této kompetence do zákona č. 412/2005 Sb. je dle našeho 
názoru prvotním předpokladem nápravy, neboť tímto zákonem ani 
vyhláškou č. 529/2005 Sb. samou není formulován vztah této vyhlášky 
k legislativě spisové služby. 

VYSVĚTLENO 
Navrhované ustanovení je nadbytečné, neboť musí být 
vždy zohledněna úprava v jiných právních předpisech, 
pokud jejich použití není výslovně vyloučeno.  

294 MV Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 21 odst. 6: 
Předmětné ustanovení upravuje pořízení opisu, kopie nebo překladu 

VYSVĚTLENO 
Vyplývá implicitně. 
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utajovaného dokumentu ve stupních utajení Přísně tajné, Tajné a 
Důvěrné. Nezmínění stupně utajení Vyhrazené vyvolává otázky, zda z 
něj je pořízení opisu, kopie nebo překladu vůbec možné, proto 
doporučujeme text odstavce 5 doplnit o následující větu: „U 
utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené není souhlas 
nutný.“. 

295 MV Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 21 odst. 8 a § 23 odst. 1 písm. b): 
Možnost nepotvrdit převzetí utajovaného dokumentu je dle našeho 
názoru nesystémová. Smyslem administrativní bezpečnosti je mj. 
podchytit cestu utajovaného dokumentu od vzniku po jeho zánik a 
zajistit jeho prokazatelnou dohledatelnost. Proto doporučujeme § 23 
odst. 1 písm. b) zrušit a odkázat v § 21 odst. 8 na ustanovení § 23 
odst. 1 písm. a). 

VYSVĚTLENO 
Po téměř 20 letech nevidíme důvod pro zpřísnění 
dosavadní praxe. 

296 MV Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 28 odst. 4: 
Požadujeme terminologii ustanovení sladit s připravovaným zákonem 
„o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů“, 
tedy slova „zaměstnanci bezpečnostní ochranné služby“ nahradit 
slovy „soukromé bezpečnostní služby“. Podle připravovaného návrhu 
se do zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, rovněž navrhuje vložit nové ustanovení § 16a 
„Spolupráce se soukromými bezpečnostními službami“. 

VYSVĚTLENO 
Předmětný zákon doposud nenabyl platnosti ani 
účinnosti. 

297 MV Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 56 odst. 1 písm. e) a f): 
Aby se předešlo případům, kdy fyzická osoba sice ohlásí odcizení, 
ztrátu nebo uvedené poškození, avšak opomene uvést, že žádá o nové 
osvědčení, doporučujeme doplnit do písmen e) a f) odkaz na postup 
podle § 56 odst. 4, případně i na § 66 odst. 1 písm. c). 

VYSVĚTLENO 
Doplnění „připomínky“ povinností v zákoně nejsou 
žádoucí, neboť by taková úprava ve svém důsledku mohla 
vést k upuštění obezřetnosti, respektive by uživatel mohl 
nabýt mylného dojmu, že tam, kde taková připomínka 
není, není ani vyžadována žádná související povinnost. 
Dále uvádíme, že ne vždy bude fyzická osoba žádat o 
nové osvědčení. Lze si představit situaci, kdy ohlásí 
odcizení, ztrátu nebo poškození, avšak již nebude chtít 
být nadále držitelem a postup podle § 56 odst. 4 zákona 
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nevyužije. V takové situaci by byl odkaz na předmětné 
ustanovení naopak zavádějící. 

298 MV Doporučující připomínka: 
Nad rámec návrhu – k § 57 odst. 1: 
Upozorňujeme, že zákon neobsahuje vymezení pojmu utajovaná 
informace cizí moci. Je zřejmé, že je to utajovaná informace, jejímž 
původcem je cizí moc. Není však jasné, zda se utajovanou informací 
cizí moci rozumí jakákoli utajovaná informace zaslaná do České 
republiky, popř. v České republice (i několikrát) přeposlaná utajovaná 
informace, nebo pouze ta, kterou cizí moc disponuje a fyzická osoba 
nebo podnikatel se s ní seznamuje. Doporučujeme do textu návrhu 
doplnit vymezení pojmu utajovaná informace cizí moci. 

VYSVĚTLENO 
Nepovažujeme za systémové definovat utajovanou 
informaci cizí moci. 

299 MV Doporučující připomínka: 
Obecně – k poznámkám pod čarou: 
1. Doporučujeme v rámci celého předloženého návrhu provést revizi 
poznámek pod čarou ve smyslu užívání úplné citace právního předpisu 
v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády, viz např. čl. I bod 114 
(poznámka pod čarou č. 58) a citace zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž navrhujeme upravit 
označení poznámek pod čarou za využití horního indexu v souladu 
s ustálenou legislativní praxí.  
2. Navrhujeme namísto formulace „první výskyt“ či „druhý výskyt“ 
vyjádřit požadovanou změnu např. použití slovního spojení „se slovo 
„…“ za slovem „...“ nahrazuje/zrušuje atd.“. 
3. Doporučujeme předkladateli zvážit, zda slovo „a“ a „nebo“ považuje 
za slova či za text, neboť ve spojení s odkazem na ustanovení [„e) 
nebo f)“] je většinou v návrhu využito slovní spojení „se text… 
nahrazuje textem …“ (srov. však např. čl. I novelizační bod 195). 
Upozorňujeme, že dle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se 
tato formulace používá v případech, že novelizovaná část žádné slovo 
neobsahuje.  

1. ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
První úplná citace zákona č. 234/2014 Sb. je uvedena 
v poznámce pod čarou č. 29. Z tohoto důvodu je 
v poznámce pod čarou č. 58 užito zkrácené citace 
právního předpisu v souladu s čl. 62 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. 
 
2. NEAKCEPTOVÁNO 
 
3. AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

300 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 17 – k § 11a: 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 11a vychází ze stávajícího znění § 69 odst. 1 
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Navrhujeme pro lepší srozumitelnost ustanovení slova „na které“ 
nahradit např. slovy „u kterých“. Předložka „na“ není zcela příhodná. 

písm. b) zákona, se kterým je v souladu.  

301 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 1 – k § 1a: 
1. Doporučujeme novelizační bod v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády uvést ve znění: „Za § 1 se vkládá nový § 
1a, který včetně nadpisu zní:“. 
2. Navrhujeme na konci textu odstavce 1 doplnit text „(§ 139)“ tak, 
aby byla zřejmá provazba na ustanovení upravující katalog oblastí 
utajovaných informací. 

1. AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
2. VYSVĚTLENO 
Navrhované nepovažujeme za zcela nezbytné pro účely 
definice utajované informace. 

302 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 20 – k § 12 odst. 1 písm. d): 
Podle čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
text „odst. 1“ vypustit pro nadbytečnost.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

303 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 25 – k § 14 odst. 2 písm. d): 
Doporučujeme text „odst. 2“ vypustit pro nadbytečnost, viz čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

304 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 36 – k § 18 odst. 2 písm. d): 
Dle čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
z ustanovení vypustit slovo „zákona“. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 105 k § 56a odst. 1 
předmětného zákona. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

305 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 47 – k § 18 odst. 3 písm. m): 
Navrhujeme čárku za slovy „řízení podnikatele“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

306 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 53 – části druhé hlavě IV: 
Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „V části 
druhé hlavě IV Administrativní bezpečnost skupinový nadpis zní:“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

307 MV Doporučující připomínka: AKCEPTOVÁNO 
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K čl. I bodu 64 – k § 21 odst. 9, § 111 a § 138 odst. 1 písm. g): 
Slovo „slovy“ navrhujeme nahradit slovem „slovem“.  

UPRAVENO 
 

308 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 79 – k poznámce pod čarou č. 21: 
Upozorňujeme na překlep ve slově „Polici“, navrhujeme toto slovo 
nahradit slovem „Policii“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

309 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 82 – k § 35b: 
Doporučujeme do úvodní části novelizačního bodu doplnit, že se 
jedná o část druhou, tedy ji upravit na znění: „V části druhé se na 
začátek hlavy VII vkládá nový § 35b, který zní:“.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

310 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 86 – k § 42a: 
Doporučujeme za slova „uvedeno v § 38“ vložit text „odst. 1“, neboť 
právě v tomto odstavci je stanoveno, co se rozumí výkonem 
kryptografické ochrany. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

311 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 94 – k § 54 odst. 3 písm. a): 
Pro lepší srozumitelnost písmene a) navrhujeme slova „jde-li o osobu 
fyzickou, jméno, příjmení a identifikační číslo osoby,“ nahradit slovy 
„jméno, příjmení a identifikační číslo osoby, jde-li o osobu fyzickou,“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

312 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 108 – k § 57 odst. 8: 
Navrhujeme slovo „nové“ za slovem „též“ vypustit pro nadbytečnost. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

313 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 112 – k poznámce pod čarou č. 25: 
Doporučujeme za slova „České republiky“ doplnit slova „, ve znění 
pozdějších předpisů“. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 43 zákona č. 17/2012 Sb. nebylo žádným 
právním předpisem novelizováno. 

314 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 140 – k § 77 odst. 4 a § 78: 
Navrhujeme zaměnit pořadí novelizovaných ustanovení § 77 odst. 4 a 
§ 78, tedy text „§ 77 odst. 4“ předřadit před slova „nadpisu k § 78“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 

315 MV Doporučující připomínka: AKCEPTOVÁNO 
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K čl. I bodu 175 – k § 82 a 83: 
Dle čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme znak „§“ 
před číslem „83“ vypustit. 

UPRAVENO 
 

316 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 214 – k poznámce pod čarou č. 36: 
Navrhujeme poznámku pod čarou č. 36 blíže specifikovat, tedy 
stanovit konkrétní ustanovení, na které (která) je odkazováno, celkový 
odkaz na občanský zákoník nepovažujeme za příhodný. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Předmětná poznámka pod čarou bude vypuštěna. 

317 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 245 – k § 105 odst. 3: 
Doporučujeme text „odst. 3“ vypustit pro nadbytečnost, viz § 58 odst. 
8 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

318 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 262 – k § 118 odst. 1: 
V novelizačním bodu 262 doporučujeme nahradit slovo „sova“ slovem 
„slova“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

319 MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 283 – k § 137 písm. f): 
Navrhujeme text „písm.“ nahradit slovem „písmeno“ (srov. např. 
novelizační bod č. 226). 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

 

320 NÚKIB Zásadní připomínka: 
Nesouhlasíme s úpravou definice pojmu „utajovaná informace“, 
konkrétně s částí definice tvořenou slovy „označená stupněm utajení 
v souladu s tímto zákonem (§ 4)“. Důvodová zpráva uvádí, že 
utajovaná informace musí splňovat kombinaci materiálního a 
formálního znaku. Materiálním kritériem utajované informace je 
skutečnost, že její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu 
České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a 
formálním kritériem, že spadá do některé z oblastí uvedených v 
katalogu oblastí utajovaných informací. Označení informace uvedené 
v její definici může vést k mylnému závěru, že pokud není nějaká 
informace označená, tak se nejedná o utajovanou informaci. Proto 
není žádoucí v definici utajované informace uvádět požadavek jejího 

VYSVĚTLENO 
V souladu s definicemi upravenými EU a NATO předpisy 
v oblasti ochrany utajovaných informací. 
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označení, neboť to stejně vyplývá z dalšího odstavce téhož paragrafu a 
ještě z § 4, kde je způsob označení popsán. Domníváme se, že akt 
označení nemá vliv na existenci utajované informace, ale má vycházet 
až z dalších požadavků uvedených v zákoně – což už platí (viz § 4). 

321 NÚKIB Zásadní připomínka: 
Nesouhlasíme s definicí pojmu „utajovaný dokument“ a celkově se 
zaváděním tohoto pojmu v zákoně č. 412/2005 Sb.  
Utajovaným dokumentem se pro potřeby ochrany utajovaných 
informací, respektive pro účely zákona, má stát jakýkoli záznam 
utajované informace, a to bez ohledu na jeho podobu. 
Podle důvodové zprávy „zůstává tedy zachován koncept, který je 
znám již nyní z úpravy utajovaného dokumentu podle vyhlášky 
č. 529/2005 Sb., přičemž na utajovaném dokumentu musí být 
vyznačeny vždy náležitosti v souladu s § 21 zákona.“ 
Nicméně touto definicí dochází zcela ke změně pojetí chápání 
utajovaných informací v elektronickém světě. Nová definice může mít 
pro elektronickou podobu utajovaných informací zcela fatální 
následky. Pokud budeme chápat jakékoliv zaznamenání elektronické 
informace jako utajovaný dokument, pak lze konstatovat, že by to 
mohlo v konečném důsledku znamenat i ukončení elektronického 
zpracování utajovaných informací. Ani EU ani NATO nemají na 
elektronické zpracování takovéto požadavky, a to proto, že jejich 
naplnění je prakticky nemožné. Dalším negativním důsledkem jsou 
pak i značné finanční náklady, které by byly potřeba pro případné 
zajištění uváděných požadavků. Stávající ochranu utajované informace 
v elektronické podobě uložené na paměťovém médiu přitom 
považujeme za dostatečnou. 
Utajovanou informací mohou být záznamy v databázích, obrazové 
informace určené k dalšímu zpracování, signály různých zařízení atd. 
Jejich další označování v rámci informačních systémů je mnohdy zcela 
vyloučeno. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
§ 21 
(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. 
Utajovaný dokument v digitální podobě se vytváří 
takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při 
znázornění jeho obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a 
název původce. 
 
§ 23 
(3) Na zpracování a přenos utajované informace 
zpracovávané utajovaného dokumentu zpracovávaného 
v elektronickém systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího s utajovanými 
informacemi a splňuje požadavky stanovené národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby, s 
výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění 
podmínek certifikace informačního systému pro 
nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití 
vylučuje zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí 
odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části 
věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o 
překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních 
případech se ustanovení této hlavy na zpracování a 
přenos utajovaných informací v informačních a 

 
55)§ 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb. 
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Definice utajovaného dokumentu v navrhované podobě vedle toho 
vnáší do zákona značnou nekonzistenci. Z definice se dá vydedukovat, 
že dokumentem je jakákoliv utajovaná informace, která je 
„zhmotněna“ tedy zaznamenána. Následně lze tedy předpokládat, že 
utajovaná informace jako taková je tedy nehmotná neboli 
nezaznamenaná. Tento předpoklad potvrzují i změny v hlavě V (fyzická 
bezpečnost), kdy zde došlo zejména v oblasti ukládání ke změně 
pojmu „utajovaná informace“ za „utajovaný dokument“, zatímco 
v oblasti zpracování je ponechán pojem „utajovaná informace“. 
Otázkou je, co lze ještě považovat za záznam (zapamatování 
informace je její záznam do šedé kůry mozkové, odvysílání informace 
radiovou vlnou je její záznam do radiové vlny, která se šíří prostorem 
atd.). 
Dalším problémem je i použití pojmů „utajovaný dokument“ a 
„utajovaná informace“ v různých částech zákona. V hlavě VI 
„bezpečnost informačních a komunikačních systémů“ se v § 34 odst. 4 
uvádí „Nakládat s utajovanou informací lze pouze v informačním 
systému splňujícím podmínky podle odstavce 2 nebo 3.“ Pojem 
nakládání v sobě obsahuje i ukládání, tedy záznam. Je pak pevný disk 
počítače něco jako velká skříň s určitým množstvím utajovaných 
dokumentů, nebo je to jeden utajovaný dokument plný různých 
informací? Obě možnosti jsou podle znění zákona představitelné, 
z hlediska provozu informačních systémů však těžko realizovatelné. 
Pokud z definice utajovaného dokumentu nebudou vyjmuty provozní 
informace a informace určené k dalšímu zpracování, jejichž ochrana je 
zajišťována podle vyhlášky č. 523/2005 Sb., a to zcela v souladu 
s mezinárodními zvyklostmi (EU i NATO), pak jak již bylo uvedeno, 
dojde jednak ke značnému navýšení finančních prostředků 
potřebných pro zajištění funkcionality takovýchto informačních 
systémů a také k tomu, že některé informační systémy nebudou moci 
být vůbec provozovány. Upozorňujeme přitom, že se mnohdy jedná o 
systémy důležité, zejména v oblasti obrany státu. 
Závěrem je nutno také zdůraznit, že by navrhovanou zákonnou 

komunikačních systémech a kryptografických 
prostředcích nepoužijí, s výjimkou § 21 odst. 1. 
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definici pojmu „utajovaný dokument“ bylo nutno zohlednit při 
interpretaci prováděcích právních předpisů, jejichž gestorem je 
NÚKIB. Nevhodná definice tohoto pojmu pak proto může zásadně 
ovlivnit výkon jeho působnosti. 
Níže uvádíme i další konkrétní připomínky vyplývající z navrhované 
definice pojmu „utajovaný dokument“, jejich výčet však není 
vyčerpávající. Požadujeme od navrhovaného konceptu upustit v celém 
návrhu zákona. 

322 NÚKIB Zásadní připomínka: 
Podle navrhovaného § 4 odst. 5 se má utajovaná informace v digitální 
podobě označit tak, že se na jejím znázornění vyznačí stupeň utajení a 
není-li to možné, označí se podle odstavce 3. Podle odstavce 3 by se 
měla utajovaná informace označit ústním prohlášením. Považujeme za 
nesrozumitelné, jak by se měla povinnost podle odstavce 3 realizovat 
(zda by měl správce nebo uživatel stát poblíž informačního systému a 
ústně prohlašovat stupeň utajované informace, a pokud ano, po jak 
dlouhou dobu, resp. v jakých situacích). 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
(3) Utajovaná informace se při ústním, obrazovém nebo 
zvukovém zpřístupnění označí ústním prohlášením, nebo 
jiným vhodným způsobem, kterým se jasně a 
srozumitelně sdělí, že jde o utajovanou informaci 
příslušného stupně 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. 

323 NÚKIB Zásadní připomínka: 
K navrhovanému znění § 24 odst. 6 a 25 odst. 1: Po navrhovaném 
zavedení pojmu utajovaného dokumentu není srozumitelné, kde 
budou ukládány utajované informace, které nejsou utajovaným 
dokumentem. V souvislosti s naší připomínkou č. 2 požadujeme i tuto 
nesrozumitelnost eliminovat. 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované informace 
aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 

324 NÚKIB Zásadní připomínka: 
Žádáme o doplnění následující úpravy zákona č. 412/2005 Sb., týkající 
se ochrany utajovaných informací před jejich únikem 
kompromitujícím vyzařováním: 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
(5) K provádění měření zařízení, zabezpečené oblasti, 
jednací oblasti nebo objektu podle odstavce 3, které jsou 
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• v § 45 odst. 5 vypustit větu „V těchto případech není vyžadováno 
uzavření smlouvy podle § 52.“, 

• v poslední větě § 45 odst. 5 nahradit slova „zprávy o provedeném 
měření včetně jeho výsledku“ slovy „výsledky měření a na žádost 
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost také 
zprávy o provedeném měření“, 

• v § 46 odst. 15 vypustit část věty za středníkem a  
• v poslední větě § 46 odst. 17 nahradit slova „protokoly o 

provedení dílčích úloh, včetně jejich výsledků“ nahradit slovy 
„výsledky provedení dílčích úloh a na žádost Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost také protokoly o 
provedení dílčích úloh“. 

Cílem navrhované úpravy je zohlednit v zákoně poznatky z praxe. Při 
provádění měření za účelem ověřování způsobilosti k ochraně před 
únikem utajované informace kompromitujícím vyzařováním u zařízení, 
zabezpečené oblasti nebo objektu, které jsou provozovány nebo 
užívány zpravodajskými službami, je nastaven modus spolupráce 
postavený na dohodě mezi NÚKIB a dotčenou zpravodajskou službou. 
Předmětem této dohody je specifikace výstupů, které zpravodajské 
služby po prováděném měření předloží NÚKIB k tomu, aby mohl 
provést autoritativní rozhodnutí o certifikaci. K tomuto posouzení není 
nutno znát dílčí zprávy a protokoly, nezbytné jsou až výsledky měření. 
Rozsah těchto výsledků je však nutno předem definovat, a to ve 
smlouvě podle § 52, která se z uvedených důvodů v těchto případech 
se zpravodajskými službami standardně uzavírá.  

provozovány nebo užívány zpravodajskými službami, jsou 
oprávněny zpravodajské služby. V těchto případech není 
vyžadováno uzavření smlouvy podle § 52 se smlouva 
podle § 52 neuzavírá. Pro potřeby certifikace 
informačního systému nebo kryptografického prostředku, 
nebo při schválení projektu bezpečnosti komunikačního 
systému předají zpravodajské služby Národnímu úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpečnost zprávy o 
provedeném měření včetně jeho výsledku. 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. 
 
 (17) K provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti 
podle odstavce 1 písm. b) až e), které z důvodu utajení 
nelze provést Národním úřadem pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, jde-li o informační systém, 
kryptografický prostředek, kryptografické pracoviště 
nebo stínící komoru, které mají být provozovány 
zpravodajskými službami, jsou oprávněny tyto 
zpravodajské služby. V těchto případech zpravodajské 
služby předají předloží Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost protokoly o 
provedení dílčích úloh, včetně jejich výsledků výsledky 
provedení dílčích úloh a na žádost Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost k nahlédnutí též 
protokoly o provedení dílčích úloh.   

325 NÚKIB Zásadní připomínka: 
Do výčtu stavů, které jsou uvedeny v závěru navrhovaného znění § 60 
odst. 1, požadujeme doplnit také stav kybernetického nebezpečí. 
Umožnění přístupu k utajovaným informacím fyzickým osobám či 
podnikatelům, kteří nejsou držiteli osvědčení fyzické osoby, resp. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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podnikatele, či nemají přístup k utajovaným informacím stupně 
utajení Vyhrazené, je za stavu kybernetického nebezpečí nezbytné, 
neboť v případě vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí dochází 
k rozšíření osobní působnosti zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, na poskytovatele služeb 
elektronických komunikací, subjekty zajišťující sítě elektronických 
komunikací a subjekty zajišťující významné sítě. Tyto subjekty nemusí 
být a zpravidla ani nebudou držiteli shora uvedeného osvědčení a 
nebudou mít standardně k utajovaným informacím stupně utajení 
Vyhrazené přístup, avšak zpřístupnění utajovaných informací těmto 
subjektům může být za stavu kybernetického nebezpečí nezbytné pro 
účinné provádění reaktivních protiopatření vydaných Národním 
úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. 
Pro ohrožení či narušení kybernetické bezpečnosti je nadto 
charakteristický rychlý průběh událostí, který zpravidla vyžaduje 
okamžitou reakci a není tak možné např. spoléhat na splnění 
standardních podmínek pro přístup k utajovaným informacím těmito 
subjekty až po vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí. 
Zpřístupněním utajovaných informací shora uvedeným subjektům 
rovněž nepředstavuje porušení zásady proporcionality při řešení 
krizové situace, jelikož stav kybernetického nebezpečí vyhlašuje 
ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
pouze v případě kritického ohrožení nebo narušení kybernetické 
bezpečnosti, v důsledku kterého mohou být ohroženy či poškozeny 
fundamentální národní zájmy a proces jeho vyhlašování je analogický 
s úpravou krizového zákona. 

326 NÚKIB Zásadní připomínka: 
K navrhovanému znění § 154 písm. a) a § 155 písm. g): Vzhledem 
k tomu, že ne všechny utajované informace musí být utajovanými 
dokumenty, považujeme navrhovanou právní úpravu za 
nedostatečnou, neboť bezdůvodně vypouští z katalogu přestupků 
nesplnění povinnosti předat utajovanou informaci, která nebude 

VYSVĚTLENO 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované 
informace, aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu, omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
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utajovaným dokumentem, resp. zabezpečit její ochranu. nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 
327 NÚKIB Doporučující připomínka: 

Podle navrhovaného znění § 56 odst. 2 má být po zániku platnosti 
osvědčení podnikatele předán utajovaný dokument stanoveným 
orgánům státu. Požadujeme vysvětlit, proč se tato povinnost nemá 
vztahovat také na utajované informace, které nejsou utajovaným 
dokumentem. 

VYSVĚTLENO 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované 
informace, aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu, omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 

328 NÚKIB Doporučující připomínka: 
V navrhovaném znění § 57 odst. 10 je stanovena povinnost odevzdat 
osvědčení z důvodu zániku jeho platnosti podle § 56 odst. 1 písm. f) 
duplicitně, a to pod písmenem b) a c). Uvedené ustanovení 
doporučujeme upravit. 

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o duplicitu, neboť podle písmene b) je držitel 
osvědčení pro cizí moc povinen je odevzdat, pokud 
zanikla platnost jeho osvědčení národního podle § 56 
odst. 1 písm. f) zákona. Podle písmene c) je pak povinen 
odevzdat osvědčení pro cizí moc, pokud zanikla platnost 
takového osvědčení z důvodu podle § 56 odst. 1 písm. f) 
zákona. 

329 NÚKIB Doporučující připomínka: 
Podle navrhovaného znění § 65 odst. 1 je každý „povinen neprodleně 
odevzdat nalezený utajovaný dokument nebo utajovaný dokument 
získaný v rozporu s tímto zákonem anebo oznámení, osvědčení fyzické 
osoby, osvědčení podnikatele, osvědčení fyzické osoby pro cizí moc 
nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc (dále jen „nalezená 
písemnost“) Úřadu, policii nebo zastupitelskému úřadu České 
republiky“. Požadujeme vysvětlit, zda se tato povinnost vztahuje také 
na informace, které nebudou v písemné podobě, např. nosiče 
informací (flash disk apod.). 

VYSVĚTLENO 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované informace 
aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 
 

330 NÚKIB Doporučující připomínka: 
Doporučujeme vypustit čárku v § 54 odst. 4 za slovy „v osvědčení 
podnikatele“ a v § 57 odst. 8 za slovy „v osvědčení podle odstavce 2“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

331 ÚZSI Zásadní připomínka: 
Obecná připomínka – zvláštní postupy 
Zákon by měl obecně reflektovat specifika práce zpravodajských 
služeb, která kladou značné požadavky na flexibilitu, rychlost a 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO  
Doplněno do § 140 – nový odstavec 8. 
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zároveň ochranu utajovaných informací. Navrhujeme proto do zákona 
zakotvit obecnou možnost zpravodajských služeb postupovat podle 
pravidel, která těmto požadavkům odpovídají, současně s nastavením 
dostatečných zákonných limitů. 

„Zpravodajské služby a jejich příslušníci mohou používat 
zvláštní postupy při nakládání s utajovanými informacemi, a to 
v případech, kdy je to nezbytné k zajištění výkonu zpravodajských 
činností a nelze-li v důležitém zájmu sledovaném zpravodajskou 
službou postupovat dle tohoto zákona. Zvláštní postupy stanoví 
vláda.“ 

 
Odůvodnění: 
Navrhované zvláštní postupy v oblasti nakládání s utajovanými 
informacemi odpovídají situacím, kdy nelze postupovat dle obecně 
platných pravidel daných zákonem č. 412/2005 Sb., aniž by nebyly 
ohroženy důležité zájmy zpravodajské služby. Důležitým zájmem 
služby se rozumí zejména zájem na zajištění bezpečnosti České 
republiky a zpravodajské služby, činnosti zpravodajské služby, jejích 
příslušníků, zpravodajských zdrojů a dalších osob podílejících se na 
zpravodajské činnosti nebo touto činností dotčených, metod, 
prostředků a výsledků zpravodajské práce atd. 
 
Proto se navrhuje, aby vláda stanovila svým nařízením specifická 
pravidla, jak budou příslušníci s utajovanými informacemi nakládat 
(mělo by se jednat o oblasti administrativní a fyzické bezpečnosti, 
bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a kryptografické 
ochrany).  
 
Tato pravidla by měla zajistit nejvyšší možnou míru ochrany 
příslušných utajovaných informací, a to za použití nezbytných 
bezpečnostních a organizačních opatření, postupů, bezpečnostních 
parametrů a principů spolu s příslušnými technickými řešeními. 
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Navrhuje se, aby zvláštní postupy stanovila vláda, a to na návrh 
Národního bezpečnostního úřadu a zpravodajské služby. 

332 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 1a odst. 3  
Upozorňujeme na rozpor s § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací. I souhrn 
neutajovaných informací může být v kontextu a vzájemných 
souvislostech utajovanou informací. Navrhujeme proto zakotvit 
pravidla obsažená nyní 
v § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 522/2005 Sb. přímo do zákona. 

VYSVĚTLENO 
Předmětné ustanovení bude vypuštěno též z nařízení 
vlády č. 522/2005 Sb., neboť s ohledem na zajištění 
ochrany utajovaných informací považujeme za plně 
dostačující základní pravidlo pro klasifikaci utajované 
informace, přičemž to je plně v souladu s novou redefinici 
utajované informace. Původce klasifikuje stupněm utajení 
informaci, která spadá do některé z oblastí uvedených 
v katalogu utajovaných informací a zároveň je způsobilá 
svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu 
České republiky nebo to může být pro tento zájem 
nevýhodné. Pokud tedy informace vytvořená souborem 
neutajovaných informací naplní jak materiální tak i 
formální znak, bude ji možné vztáhnout pod režim 
zákona. 

333 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 2 písm. d) a písm. e) bod 5. 
Navrhujeme upravit znění těchto ustanovení takto: 

„d) orgánem státu organizační složka státu podle zvláštního právního 
předpisu, kraj, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy 
a obec při výkonu státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní právní 
předpis; orgánem státu se rozumí i Bezpečnostní informační služba, 
Vojenské zpravodajství zpravodajské služby a Česká národní banka,  

5. u Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství 
zpravodajské služby ředitel,“ 

Odůvodnění: 
Ve výčtech není uveden Úřad pro zahraniční styky a informace. 
Navrhujeme uvést namísto výčtu obecný pojem „zpravodajské 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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služby“. 
334 ÚZSI Zásadní připomínka: 

K § 14 odst. 3 
Není zřejmé, proč má být z výčtu bezpečnostních rizik vypuštěno 
pravomocné odsouzení pro trestný čin a uvedení nepravdivých 
informací, zamlčení rozhodných informací apod., tedy současné 
písmeno f) a g). Z návrhu není dostatečně patrné, čím budou tato 
bezpečnostní rizika nahrazena, resp. zda je lze plně podřadit pod jiná 
bezpečnostní rizika (spočívající např. v nedůvěryhodnosti či 
ovlivnitelnosti osoby).  

VYSVĚTLENO 
Odkazujeme na důvodovou zprávu – vypouštěná 
bezpečnostní rizika lze plně podřadit pod stávající rizika, 
která byla zachována. 
 
Viz důvodová zpráva K bodu 26 až 28 (§ 14 odst. 3 až 6) 

Vypouštějí se některá fakultativní bezpečnostní rizika pro 
jejich nadbytečnost, neboť v aplikační praxi nebyla 
využívána. Typově je lze podřadit například pod 
bezpečnostní riziko spočívající v chování, které má 
negativní vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost 
fyzické osoby. Dále se vypouštějí některá bezpečnostní 
rizika s ohledem na nové pojetí definice bezúhonnosti pro 
potřeby vydání osvědčení fyzické osoby.  

335 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 14 odst. 6  
Navrhujeme upravit znění § 14 odst. 6 následujícím způsobem: 

§ 14 

„(6) Zpravodajská služba u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů 
o zaměstnání nebo o přijetí do služebního poměru může při 
posuzování bezpečnostního rizikapři zjišťování a posuzování 
skutečností uvedených v odstavci 2 a 3 (či alternativně „zjišťování 
bezpečnostního rizika“) provést fyziodetekční vyšetření. Zpravodajská 
služba u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání 
nebo o přijetí do služebního poměru v případech podle § 140 odst. 1 
písm. a) a Ministerstvo vnitra v případech podle § 141 odst. 1 může při 
zjišťování bezpečnostního rizikazjišťování a posuzování skutečností 
podle § 14 odst. 3 písm. f) provést psychologické nebo lékařské 
vyšetření odborným pracovištěm zpravodajské služby nebo 
Ministerstva vnitra.“. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
6) Zpravodajská služba u svých příslušníků, zaměstnanců 
a uchazečů o zaměstnání nebo o přijetí do služebního 
poměru může při posuzování bezpečnostního rizika při 
ověřování podmínky bezpečnostní spolehlivosti provést 
fyziodetekční vyšetření. Zpravodajská služba u svých 
příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání nebo 
o přijetí do služebního poměru v případech podle § 140 
odst. 1 písm. a) a Ministerstvo vnitra v případech podle § 
141 odst. 1 může při zjišťování bezpečnostního rizika 
zjišťování a posuzování skutečností podle § 14 odst. 3 
písm. f) provést psychologické nebo lékařské vyšetření 
odborným pracovištěm zpravodajské služby nebo 
Ministerstva vnitra.“. 
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Odůvodnění: 
Dosavadní pojem „posuzování bezpečnostního rizika“ může evokovat, 
že jsou již známy problematické skutečnosti, a omezovat tak efektivní 
využití fyziodetekčního vyšetření pro odhalování latentních hrozeb. Je-
li nadto nějaká skutečnost označena jako riziko, její posuzování 
nedává smysl, neboť tímto označením již zjevně dosáhla potřebné 
míry závažnosti a stala se tak překážkou pro splnění podmínek pro 
vydání osvědčení fyzické osoby. S tímto souvisí i uvážení možnosti 
fakultativního bezpečnostního rizika nebo zastavení řízení při 
opakovaném nepříznivém výsledku fyziodetekčního vyšetření.  
Současně tím dochází ke sjednocení terminologie použité v tomto 
ustanovení, neboť ve větě druhé je správně použit pojem „zjišťování“. 

336 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 21 odst. 1 
Navrhuje doplnit na konec druhé věty slova „a jeho evidenční 
označení.“ 
 
„(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. Utajovaný dokument v digitální podobě 
se vytváří takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při znázornění 
jeho obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení, název původce a jeho 
evidenční označení.“ 
 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru je uvedení pouze stupně utajení a názvu původce v 
odstavci 1 nedostačující; navrhujeme proto rozšířit jej o evidenční 
označení, což je důležité i ve vztahu k § 23 odst. 3. 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
§ 21 
(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. 
Utajovaný dokument v digitální podobě se vytváří 
takovým způsobem, aby byl z jeho metadat i při 
znázornění jeho obsahu zřejmý alespoň stupeň utajení a 
název původce. 
 
§ 23 
(3) Na zpracování a přenos utajované informace 
zpracovávané utajovaného dokumentu zpracovávaného 
v elektronickém systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího s utajovanými 
informacemi a splňuje požadavky stanovené národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby, s 
výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění 
podmínek certifikace informačního systému pro 
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nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití 
vylučuje zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí 
odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části 
věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o 
překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních 
případech se ustanovení této hlavy na zpracování a 
přenos utajovaných informací v informačních a 
komunikačních systémech a kryptografických 
prostředcích nepoužijí, s výjimkou § 21 odst. 1. 

337 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 22 odst. 9  
Požadujeme na konec poslední věty doplnit slova „nebo informace 
poskytnuté zpravodajskou službou. V těchto případech ověření, zda 
důvody pro jeho utajení odpovídají stanovenému stupni utajení nebo 
zda byl stupeň utajení stanoven oprávněně, provede zpravodajská 
služba“. 

Odůvodnění: 
Nepostačuje, aby se výjimka vztahovala pouze na utajovaný 
dokument, jehož původcem jsou zpravodajské služby, ale je nutné, 
aby se vztahovala i na informace, které zpravodajské služby ze 
zákonných důvodů poskytují dalším orgánům státu, které s nimi dále 
nakládají. V těchto případech je nutné, aby posouzení, zda je utajení 
oprávněné, prováděly zpravodajské služby samy.  

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
(9) Úřad na žádost orgánu státu, který vede řízení, v němž 
se nakládá s utajovaným dokumentem, ověří, zda důvody 
pro jeho utajení odpovídají stanovenému stupni utajení 
nebo zda byl stupeň utajení stanoven oprávněně. Pokud 
Úřad po konzultaci s původcem utajovaného dokumentu 
shledá, že důvody pro utajení neodpovídají stanovenému 
stupni utajení nebo, že byl stupeň utajení stanoven 
neoprávněně, vyzve původce, aby v případě 
posuzovaného utajovaného dokumentu postupoval podle 
§ 22 odst. 4 a 5 v souladu se zjištěním Úřadu. Je-li 
původcem utajovaného dokumentu zpravodajská služba, 
provede ověření podle věty první příslušná zpravodajská 
služba.  

338 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 37b 
Požadujeme doplnit nový odstavec 4, který bude znít: 
„(4)Ustanovení o použití kontrolovaných položek se nevztahuje na 

VYSVĚTLENO 
Bude řešeno jednáními mezi NÚKIB a zpravodajskými 
službami bez nutnosti úpravy zákona. 
 

 
55)§ 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb. 
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zpravodajské služby v případech týkající se 
a) spolupráce mezi zpravodajskými službami a obdobnými 

službami cizí moci, uskutečňované podle zvláštního právního 
předpisu119), 

b) spolupráce zpravodajských služeb podle zvláštního právního 
předpisu22) a 

c) zpravodajských operací. 
Zpravodajské služby si v případech uvedených v písmenu a) až c) 
řeší použití kontrolovaných položek samostatně.“.  

Odůvodnění: 
Navrhuje se řešení, které je na jiných místech používáno pro 
spolupráci zpravodajských služeb, a to jak v rámci České republiky, tak 
se zpravodajskými službami cizí moci. Navrhované ustanovení bude 
odpovídat převládající praxi a bude se vztahovat na výkon činnosti v 
působnosti zpravodajských služeb, a to včetně zpravodajských 
operací.  

339 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 37c 
Požadujeme doplnit nový odstavec 4: 
 
 „(4) Ustanovení o zástavbě kryptografického prostředku se na 
zpravodajské služby nepoužijí; zpravodajské služby řeší zástavbu 
kryptografického prostředku samostatně.“  
Odůvodnění: 
Navrhuje se řešení, které zpravodajským službám umožní výkon jejich 
činnosti bez nutnosti rozšiřovat okruh osob o této činnosti 
informovaných. Ustanovení bude více odpovídat oprávněným 
požadavkům zpravodajských služeb. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 37c se bez náhrady vypouští. 
 

340 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 45 odst. 5 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

 
19) § 10 zákona č. 153/1994 Sb. 
22) § 9 zákona č. 153/1994 Sb. 
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Navrhujeme upravit znění § 45 odst. 5 následujícím způsobem: 

„(5) K provádění měření zařízení, zabezpečené oblasti, jednací oblasti 
nebo objektu podle odstavce 3, které jsou provozovány nebo užívány 
zpravodajskými službami, jsou oprávněny zpravodajské služby. V 
těchto případech není vyžadováno uzavření smlouvy podle § 52 se 
smlouva podle § 52 neuzavírá. Pro potřeby certifikace informačního 
systému nebo kryptografického prostředku, nebo při schválení 
projektu bezpečnosti komunikačního systému předají zpravodajské 
služby Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
zprávy o provedeném měření včetně jeho výsledku.Zprávy o 
provedeném měření a protokoly měření se ukládají u zpravodajské 
služby a předkládají se Národnímu úřadu pro kybernetickou a 
informační bezpečnost na jeho žádost.“ 

Odůvodnění: 
Navrhované řešení odpovídá závěrům společných jednání mezi 
zpravodajskými službami a NÚKIB a zabezpečí ochranu oprávněných 
zájmů zpravodajských služeb.  

341 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 46 
Navrhujeme doplnit nový odstavec 2 a upravit znění odstavce 17 
následujícím způsobem: 

„(2) Certifikace informačního systému nakládajícího s utajovanými 
informacemi stupně utajení Vyhrazené se neprovádí. Provoz těchto 
informačních systémů schvaluje odpovědná osoba za podmínek 
stanovených Národním úřadem pro kybernetickou a informační 
bezpečnost.“ 

„(17) K provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle 
odstavce 1 písm. b) až e), které z důvodu utajení nelze provést 
Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, jde-li o 
informační systém, kryptografický prostředek, kryptografické 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
(17) K provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti 
podle odstavce 1 písm. b) až e), které z důvodu utajení 
nelze provést Národním úřadem pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, jde-li o informační systém, 
kryptografický prostředek, kryptografické pracoviště 
nebo stínící komoru, které mají být provozovány 
zpravodajskými službami, jsou oprávněny tyto 
zpravodajské služby. V těchto případech zpravodajské 
služby předají předloží Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost protokoly o 
provedení dílčích úloh, včetně jejich výsledků výsledky 
provedení dílčích úloh a na žádost Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost k nahlédnutí též 
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pracoviště nebo stínící komoru, které mají být provozovány 
zpravodajskými službami, jsou oprávněny tyto zpravodajské služby. V 
těchto případech zpravodajské služby předají Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost protokoly o provedení dílčích 
úloh, včetně jejich výsledkůvýsledky provedení dílčích úloh; protokoly 
o provedení dílčích úloh se ukládají u zpravodajské služby a 
předkládají se Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost na jeho žádost.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení odpovídá snaze zjednodušit zavádění informačních 
systémů pro nakládání s utajovanými informacemi nejnižšího stupně 
utajení. 
 
Navrhované řešení úpravy odstavce 17 odpovídá závěrům společných 
jednání mezi zpravodajskými službami a NÚKIB a zabezpečí ochranu 
oprávněných zájmů zpravodajských služeb. Zpravodajské služby 
budou předávat NÚKIB pouze výsledky provedení dílčí úlohy či 
měření. Výsledky samotné (protokoly měření, instalační záznamy 
apod.) budou uloženy u zpravodajské služby a předkládány NÚKIB na 
jeho žádost pouze k nahlédnutí. 

protokoly o provedení dílčích úloh.  
  

342 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 47 
Požadujeme doplnit nový odstavec 8 v tomto znění: 
 
 „(8) Zpravodajské služby jsou oprávněné certifikovat technické 
prostředky, které používají k výkonu své působnosti; seznam takto 
certifikovaných technických prostředků se na internetových 
stránkách Úřadu nezveřejňuje.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení zabezpečí ochranu oprávněných zájmů 
zpravodajských služeb a zároveň nadále umožní zpravodajským 

VYSVĚTLENO 
Bude součástí tzv. zvláštních postupů. 
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službám využívat technické prostředky certifikované NBÚ. Toto 
oprávnění budou zpravodajské služby využívat především u 
speciálních technologií vyráběných v malém množství, jež se 
zahraničním výrobcům nevyplatí certifikovat. 

343 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 56 odst. 1 písm. g) a h) 
Navrhujeme upravit v nově označených písmenech g) a h) text takto: 
 „g) vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo 
převedením příslušníka zpravodajské služby na jiné služební místo 
v jiném bezpečnostním sboru nebo vznikem základního 
pracovněprávního vztahu zaměstnance zařazeného do zpravodajské 
služby nebo dnem, kdy začne být fyzická osoba osobou uvedenou v § 
141 odst. 1, jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané Úřadem,  
 
h) skončením služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo 
převedením příslušníka zpravodajské služby na jiné služební místo 
v jiném bezpečnostním sboru nebo skončením základního 
pracovněprávního vztahu zaměstnance zařazeného do zpravodajské 
služby, nebo dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou uvedenou 
v § 141 odst. 1, jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané příslušnou 
zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra,“.  
 
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě je jasně uvedeno, že se jedná o převedení do jiné 
zpravodajské služby nebo na nové služební místo v jiném 
bezpečnostním sboru. Samotné znění příslušných ustanovení v zákoně 
však vzbuzuje dojem, že se jedná i o převedení na jiné služební místo 
v rámci zpravodajské služby, což by bylo zjevně absurdní. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
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 sbor 
3. služebním zařazením příslušníka Vojenského 
zpravodajství na služební místo mimo tuto zpravodajskou 
službu, 
4. skončením základního pracovněprávního vztahu 
zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 177   

i) jde-li o osvědčení fyzické osoby vydané Ministerstvem 
vnitra, dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou 
uvedenou v § 141 odst. 1. 

344 ÚZSI Zásadní připomínka: 
Navrhujeme upravit znění § 58a takto: 

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

a) příslušníci bezpečnostních sborů a 

b) státní zaměstnanci. 
 
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 mají přístup k utajované informaci 
stupně utajení Vyhrazené po dobu trvání služebního poměru a 
v rozsahu nezbytném pro výkon této služby. Přístup podle odstavce 1 
nelze uplatnit pro přístup k utajované informaci cizí moci. 

(3) Pro poučení osob uvedených v odstavci 1 se použije § 9 odst. 1 
obdobně. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je v souladu s cílem návrhu zákona, jímž je snížení 
enormní administrativní a byrokratické zátěže, která je spojena 
s vydáváním oznámení a s ověřováním splnění podmínek pro jeho 
vydání. Osoby uvedené v odstavci 1 budou sice mít přístup 
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené bez platného 
oznámení, nicméně podle návrhu zákona by měla zůstat povinnost 
tyto osoby poučit, tj. sepsat písemný záznam o seznámení fyzické 
osoby s jejími právy a povinnostmi v oblasti ochrany utajovaných 
informací a s následky jejich porušení; tato povinnost však v důsledku 
nepřinese požadovaný efekt, pokud jde o snížení administrativní 
zátěže. 

VYSVĚTLENO 
Začlenění předmětného zvláštního přístupu naopak sníží 
administrativní zátěž, neboť ty osoby, které potřebují 
v rámci svého místa nebo funkce přístup k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené, nebudou muset být 
prověřovány podle § 6 odst. 2 zákona. 
 
Zvláštní přístup fyzických osob k utajovaným informacím 
je ve stávající úpravě s výjimkou § 58 odst. 1 zákona 
podmíněn vždy poučením. S ohledem na zajištění 
ochrany utajovaných informací se poučení požaduje i 
nadále, neboť jeho opuštěním by došlo k rezignaci na 
elementární princip personální bezpečnosti. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
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Jak u příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů, tak u státních zaměstnanců podle zákona č. 
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, lze 
legitimně předpokládat, že jsou dostatečně kvalifikovaní pro to, aby 
bylo možné vynechat i podmínku poučení.  

Pokud by navíc poučení zůstalo jako podmínka přístupu k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené bez platného oznámení, mohlo by 
to v praxi (např. při jednáních) způsobovat problémy: ačkoli by se 
předpokládalo, že daná osoba má ze své pozice přístup k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené, nebylo by a priori zřejmé, zda 
byla řádně poučena. 

345 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 61  
Požadujeme, aby se omezení přístupu nevztahovalo na stupeň utajení 
Přísně tajné. Navrhujeme proto takovéto znění § 61: 
 
 „Jednorázový přístup k utajované informaci podle § 59 a přístup 
podle § 60 nelze umožnit k utajované informaci stupně utajení Přísně 
tajné nebo k utajované informaci, na kterou se vztahuje zvláštní režim 
nakládání.“ 
 
Odůvodnění: 
V krizových situacích, zejména při zpravodajských operacích 
v zahraničí, působení v rámci vyhlášeného válečného stavu, stavu 
nebezpečí nebo stavu ohrožení státu, není vhodné zachovat omezení 
přístupu k utajovaným informacím nejvyššího stupně, které mají 
největší dopad na rozhodování příslušných osob a jejich zástupců 
v takovýchto situacích, ačkoli tyto osoby nemusí být držiteli 
patřičného osvědčení fyzické osoby. 

VYSVĚTLENO 
Z důvodu zajištění ochrany utajovaných informací 
nejvyššího stupně utajení setrváváme při zachování 
stávajícího znění zákona. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

346 ÚZSI Zásadní připomínka: VYSVĚTLENO 
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K § 62  
Požadujeme doplnit § 62 o nový odstavec 7 v tomto znění: 
„(7) V případě spolupráce mezi zpravodajskými službami a 
obdobnými službami cizí moci, uskutečňované podle zvláštního 
právního předpisu219) a pro případy zpravodajských operací, jichž se 
účastní i příslušníci těchto služeb, se ustanovení o uznání 
bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci na 
zpravodajské služby nepoužijí; bezpečnostní oprávnění v těchto 
případech uznávají zpravodajské služby.“.  

 
Odůvodnění: 
Vzhledem k zvyšujícím se požadavkům na užší spolupráci 
zpravodajských služeb v rámci boje proti terorismu a při řešení dalších 
globálních bezpečnostních rizik je potřebné umožnit flexibilnější 
podmínky spolupráce se spojeneckými zpravodajskými službami; 
navrhované řešení k tomuto cíli významně přispěje.  

Ustanovení necílí na spolupráci zpravodajských služeb. 

347 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 67 odst. 1 písm. i) 
Navrhujeme z uvedeného odstavce vypustit slova „nebo přerušení“. 
 
Odůvodnění: 
Nepovažujeme za nutné hlásit Národnímu úřadu pro kybernetickou a 
informační bezpečnost jakékoliv přerušení provozu informačního 
systému, tak jak je navrhováno předkladatelem. Domníváme se, že by 
se mělo jednat pouze o přerušení po delší časový úsek, který by měl 
předkladatel stanovit.  

VYSVĚTLENO 
Tento pojem není vázán ani tak na čas, jako spíše na 
důvod. Jedná se o stav, kdy není možné informační 
systém používat, nikoli o stav kdy se informační systém 
nepoužívá. Zejména jde o případy, kdy není z nějakých 
důvodů obsazena role provozního nebo bezpečnostního 
správce, nebo dochází např. ke stavebním úpravám 
zabezpečené oblasti. Za přerušení provozu se nepovažuje 
stav, kdy není informační systém používán z důvodu 
neexistence utajovaných informací, kdy je standardně 
prováděna provozní a bezpečnostní správa. 
Uvedené bude doplněno do důvodové zprávy. 

348 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 79 
Navrhujeme upravit § 79 a nahradit pojem „registr utajovaných 

1. VYSVĚTLENO 
Použití nově zavedeného pojmu „utajovaný dokument“ 
bude s ohledem na možnost výskytu utajované 

 
19) § 10 zákona č. 153/1994 Sb. 
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informací“ pojmem „registr utajovaných dokumentů“, a 
tov souvislosti se zavedením pojmu „utajovaný dokument“, jehož 
evidence se v Registru utajovaných informací předpokládá. 

Dále navrhujeme doplnit znění § 79 odst. 5 takto:  
§79 

„(5) Utajovaný dokument uvedený v odstavci 1 poskytnutý 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 utajovaného dokumentu podle § 78 odst. 1 v 
registru Ministerstva zahraničních věcí neprodleně po jeho poskytnutí; 
tato povinnost se nevztahuje na zpravodajské služby.“. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k výjimce, kterou mají zpravodajské služby v ustanovení § 
77 odst. 2, považujeme navrhovanou úpravu § 79 za logickou a 
odpovídající reálné praxi.  

informace, aniž by současně naplnila definici utajovaného 
dokumentu, omezeno zejména na oblast administrativní 
bezpečnosti, a to v případech, kde se předpokládá 
nakládání pouze s utajovaným dokumentem. 
 
2. AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 

349 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 84 odst. 3 
K odstavci 3 uplatňujeme obdobnou připomínku jako k § 14 odst. 3. 
Ani v případě § 84 není zřejmé, proč má být z výčtu negativních 
okolností vypuštěno pravomocné odsouzení pro trestný čin a uvedení 
nepravdivých informací, zamlčení rozhodných informací apod., tedy 
současné písmeno a) a b). Z návrhu není dostatečně patrné, čím 
budou tyto negativní okolnosti nahrazeny, resp. zda je lze plně 
podřadit pod jiné negativní okolnosti (spočívající např. 
v nedůvěryhodnosti či ovlivnitelnosti osoby).  

VYSVĚTLENO 
Odkazujeme na důvodovou zprávu – vypouštěné 
negativní okolnosti lze plně podřadit pod stávající 
okolnosti, které byly zachovány. 
 
Viz důvodová zpráva K bodu 178 (§ 84 odst. 3) 

 Negativní okolnost doposud uvedená pod 
písmenem a) se vypouští pro její nadbytečnost, neboť 
v aplikační praxi lze takovou situaci podřadit pod 
negativní okolnost spočívající v chování, ovlivnitelnosti 
nebo nedůvěryhodnosti, které můžou vést ke zneužití 
výkonu citlivé činnosti. Obdobně se vypouští též negativní 
okolnosti doposud uvedené pod písmeny b) a f), a to 
zejména s ohledem na nové pojetí definice bezúhonnosti 
pro potřeby vydání dokladu. 
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350 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 94 odst. 2 písm. f) 
Požadujeme zakotvit výjimku pro zpravodajské služby: 

„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; toto ustanovení se nevztahuje na zpravodajské 
služby.“. 
 
Odůvodnění: 
Nutnost přístupu k utajované informaci vyplývá u zpravodajských 
služeb ze systemizace služebních a pracovních míst a jde o obecně 
aplikovaný požadavek. Zdůvodňování této nutnosti proto považujeme 
v podmínkách zpravodajských služeb za toliko formální požadavek. 

VYSVĚTLENO 
Navrhované řešení by vynutilo úpravu § 94 odst. 1 
zákona, která by nastavila dvojkolejnost podání žádosti 
pro zpravodajské služby a „ostatní“ subjekty. Je to 
nesystémové řešení, přičemž navrhovaná úprava 
zpravodajským službám nepřinese neúměrnou zátěž. 

351 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 95  
Navrhujeme doplnit ustanovení § 95 o možnost zpravodajských služeb 
požadovat od účastníka řízení další doplňující informace nad rámec 
dotazníku fyzické osoby: 

„3) Zpravodajské služby mohou požadovat i další informace nad 
rámec odstavce 1.“.  

Odůvodnění: 
Tím, že byly v navrhovaném znění zákona odstraněny některé položky 
obsažené v dotazníku fyzické osoby, je pro účely zpravodajských 
služeb dotazník fyzické osoby nedostatečný.  
Zpravodajským službám bude dána možnost získávat od fyzických 
osob další informace nad rámec informací uvedených v dotazníku 
fyzické osoby, a to např. formou vlastních doplňkových dotazníků, ve 
kterých budou mít možnost směřovat otázky do oblastí, které jsou 
z jejich pohledu rizikové, resp. zájmové, a kde hrozí (např. s ohledem 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
Do § 140 odst. 4 písm. k): 
k) v souvislosti s postupem podle § 140 odst.1 písm. a) 
jsou oprávněny požadovat další informace nad rámec 
položek dotazníku podle § 95 odst. 1 v rozsahu 
nezbytném pro ověřování podmínek pro vydání 
osvědčení fyzické osoby. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 182   

na budoucí vykonávanou činnost) možné riziko. Jedná se např. o 
všechny (nejen osobní) kontakty s cizími státními příslušníky, známé a 
přátele, a to nejen osoby žijící ve společné domácnosti, dále otázky 
týkající se sociálních sítí, kryptoměn, zahraničních cest a mimořádných 
událostí v zahraničí, sledování alternativních médií a webů, hraní 
konkrétních her o peníze apod. 
Pokud by předkladatel neakceptoval nově navrhované oprávnění 
zpravodajských služeb, lze výše uvedené informace zakomponovat 
jako minimální variantu do dotazníku fyzické osoby. Požadovány by 
pak měly být především kontaktní údaje (telefonní čísla, e-maily) a 
registrace na sociálních sítích, a dále by měly být zkoumány vazby 
k extrémistickým uskupením a dezinformačním zdrojům. Při této 
variantě nelze souhlasit ani s navrhovanou redukcí položek dotazníku, 
neboť předmětné informace mohou zpravodajské služby obstarávat 
s významnějšími komplikacemi nežli NBÚ. Ani NBÚ by se však, podle 
našeho názoru, neměl připravovat o informace o trestním řízení 
vedeném v zahraničí, jež nemůže zjistit standardním evidenčním 
šetřením. 

352 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 97 písm. h) 
Nesouhlasíme s navrhovaným zněním nové položky dotazníku 
podnikatele. 
Domníváme se, že rozšíření okruhu osob seznámených se smlouvami 
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, tak jak je požadováno v ustanovení písmene h) 
může být v případě některých orgánů státu bezpečnostním rizikem a 
to i ze strany NBÚ. Domníváme se, že toto ustanovení odporuje 
smyslu zákona č. 412/2005.   
Podle našeho názoru by garantem za oprávněnost požadavku 
podnikatele na vydání osvědčení podnikatele měla být odpovědná 
osoba toho orgánu, pro který podnikatel provádí nebo bude provádět 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
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 
dokumentů uložených u podnikatele; v případě uzavření 
smlouvy se zpravodajskou službou podnikatel údaje o 
takové smlouvě dokládá pouze písemným potvrzením 
odpovědné osoby příslušné zpravodajské služby,  
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plnění na základě smluvního vztahu. Na žádost by tato odpovědná 
osoba poskytla NBÚ vyjádření, ve kterém by smluvní vztah potvrdila. 
Vzhledem k charakteru činnosti některých orgánů státu a standardně 
požadovanému dodržování mlčenlivosti o obsahu a existenci smluv 
týkajících se plnění ve prospěch těchto orgánů takovéto řešení, podle 
našeho názoru, může sladit dva protichůdné požadavky kladené na 
podnikatele. 

353 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 98 písm. a) 
V písmenu a) navrhujeme na konec poslední věty doplnit text: „s 
výjimkou informací v působnosti zpravodajských služeb.“: 
 
„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, s 
výjimkou informací v působnosti zpravodajských služeb.“. 
 
Odůvodnění: 
Důvody tohoto návrhu jsou tytéž jako v prvním odstavci odůvodnění 
připomínky č. 23 týkající se § 97 písm. h). 

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
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, 
případně potvrzení podle § 97 písm. h), 
 

354 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 101 
Požadujeme doplnit nový odstavec 5, který bude znít: 

„V průběhu řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby musí 
odpovědná osoba zajistit, že držitel osvědčení fyzické osoby nebude 
mít přístup k utajovaným informacím.“. 

Odůvodnění: 
Ustanovení má zabezpečit, aby se fyzická osoba, jež je držitelem 
osvědčení, v případě, že u ní existuje důvodná pochybnost o tom, že i 
nadále splňuje podmínky pro jeho vydání, neseznamovala s dalšími 

VYSVĚTLENO 
Navrhované znění odporuje principům stanoveným v § 11 
zákona. 
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utajovanými informacemi. Odpovědná osoba je o zahájení řízení dle § 
101 informována v souladu s ustanovením § 93 odst. 2; ačkoli se 
předpokládá, že znemožní přístup dané fyzické osobě k utajovaným 
informacím, považujeme ale za žádoucí takovouto povinnost zakotvit 
přímo do zákona.  

355 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 104 odst. 3 
Navrhujeme zavést možnost pořizování zvukového a obrazového 
záznamu výpovědi svědka dle ustanovení § 104, a to podmíněného 
souhlasem svědka: 
 
„(3) O výpovědi svědka se vyhotoví protokol. Pro vyhotovení 
protokolu o výpovědi svědka platí obdobně § 105 odst. 5 a 6. Výpověď 
svědka může být se souhlasem svědka zaznamenána na zvukový 
nebo obrazový nosič.“. 
 
Odůvodnění: 
Nahrávání výpovědi na zvukový nebo obrazový nosič považujeme za 
přínosné z důvodu ochrany nejen svědka, ale i úřední osoby přítomné 
u výpovědi, a to s ohledem na případné pozdější námitky k průběhu 
výpovědi, vyjasnění pochybností apod.  

VYSVĚTLENO 
Rozhodovací praxe a její následný soudní přezkum 
jednoznačně svědčí pro zachování stávajícího stavu. 
Písemné prohlášení účastníka v závěru protokolu je 
dostatečným a nezpochybnitelným důkazem zákonnosti 
průběhu pohovoru. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
 

356 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 105 odst. 6  
Navrhujeme stanovit možnost pořizování zvukového a obrazového 
záznamu pohovoru bez souhlasu účastníka řízení, avšak s jeho 
vědomím: 

„(6) Protokol podepisuje účastník řízení, úřední osoba, popřípadě 
zapisovatel a tlumočník; podpis účastníka řízení musí být na každé 
straně protokolu. Odepření podpisu a důvody tohoto odepření se v 
protokolu zaznamenají. Na žádost účastníka řízení úřední osoba vydá 
kopii protokolu. S vědomím účastníka může být pohovor zaznamenán 
na zvukový nebo obrazový nosič pouze se souhlasem účastníka řízení; 

VYSVĚTLENO 
Rozhodovací praxe a její následný soudní přezkum 
jednoznačně svědčí pro zachování stávajícího stavu. 
Písemné prohlášení účastníka v závěru protokolu je 
dostatečným a nezpochybnitelným důkazem zákonnosti 
průběhu pohovoru. 
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záznam se provede vždy, pokud o to účastník řízení požádá. Tento 
záznam je součástí bezpečnostního svazku (§ 124).“ 

Odůvodnění: 
Nahrávání pohovoru na zvukový nebo obrazový nosič považujeme za 
přínosné z důvodu ochrany nejen účastníka řízení, ale i osoby 
provádějící pohovor, a to s ohledem na případné pozdější námitky 
k průběhu pohovoru, vyjasnění pochybností apod. Záznam je přínosný 
pro úřední osobu provádějící pohovor i z hlediska vedení pohovoru, 
neboť může být využit později a úřední osoba se může plně věnovat 
provádění pohovoru a v jeho průběhu si činit pouze doplňující 
poznámky. Nepovažujeme přitom za nezbytné, aby k takovémuto 
úkonu dával účastník souhlas; domníváme se, že postačí, pokud bude 
účastník o této skutečnosti prokazatelně informován. 

357 ÚZSI Zásadnípřipomínka: 
K § 105 odst. 7  
Navrhujeme upravit ustanovení § 105 odst. 7 takto: 

„(7) Při pohovoru nesmějí být sdělovány utajované informace.“ Při 
pohovoru je možné sdělovat utajované informace pouze, pokud je to 
nezbytné pro zjištění skutečného stavu.“. 

Odůvodnění: 
Tato úprava je vhodná zejména při bezpečnostních řízeních stávajících 
příslušníků a zaměstnanců zpravodajských služeb, kdy pro zjištění 
skutečné stavu je v některých případech nezbytně nutné při pohovoru 
hovořit o utajovaných informacích. Z hlediska ochrany utajovaných 
informací by rovněž nedocházelo k jednání v rozporu se zákonem, 
neboť osoby, u nichž je bezpečnostní řízení v takovýchto případech 
prováděno, doposud osvědčením disponují, a tudíž jsou způsobilí se 
s utajovanými informacemi seznamovat.  

AKCEPTOVÁNO VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
 
§140 
(7) Na řízení podle odstavce 1 písm. a) se použijí 
ustanovení § 105 odst. 7, 112, 114 a 120 přiměřeně. 
 

358 ÚZSI Zásadnípřipomínka: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
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K § 107 odst. 2 
Navrhujeme doplnit ustanovení o osoby, které nežijí s účastníkem 
řízení ve společné domácnosti: 
„(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 a k osobám starším 18 let žijícím s účastníkem řízení 
v domácnosti, anebo k osobám majícím z povahy věci významnou 
vazbu k účastníkovi řízení.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme rozšíření okruhu osob, u kterých lze provést šetření 
zpravodajské služby, a to o manžela/manželku, druha/družku nebo 
partnera/partnerku, a to v případech, kdy tyto osoby nemusí vždy žít 
s účastníkem ve společné domácnosti, což je nyní předpokladem jejich 
důslednějšího prověření při bezpečnostním řízení pro stupeň utajení 
Tajné, ač přirozeně mohou s účastníkem řízení sdílet informace, 
finance a majetek, sociální vazby apod.  Např. v Německu je 
manžel/manželka  nebo registrovaný partnerka/partnerka 
prověřován(a) obligatorně spolu s účastníkem, přičemž s řízením musí 
dát partner souhlas; není-li tento souhlas poskytnut, řízení – ač určené 
primárně k prověření hlavního účastníka – nemůže být provedeno. 
Stávající omezení okruhu prověřovaných osob lze sice do určité míry 
překonat s využitím ustanovení § 107 odst. 5 a provedením úkonů pro 
stupeň utajení Přísně tajné, avšak jde o mimořádné úkony, přičemž 
považujeme za žádoucí, aby se prověřování uvedených osob stalo 
standardním, a to s ohledem na nezřídka existující situaci, kdy osoby 
tvoří životní pár přesto, že vedou oddělené domácnosti. 

Jedná se o neurčitý pojem, který lze vykládat velmi 
extenzivně. Současné pojetí dává jasné mantinely, 
přičemž toto omezení chrání soukromí osob, které by 
byly neodůvodněně prošetřovány, aniž by k tomu byl 
důvod. Navrhovaná úprava omezuje právní jistotu, v tom 
smyslu, na které osoby ustanovení dopadá. Není ani 
zřejmé, kdo by měl takovou osobu označit a na základě 
jakých kritérií. S ohledem na uplatněnou připomínku se 
navrhuje předmětné ustanovené doplnit následovně: 
 
(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). 

359 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 112 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
Viz vypořádání připomínky č. 366 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)



 187   

Navrhujeme doplnit nové ustanovení: 

„g) účastník řízení byl předvolán k fyziodetekčnímu vyšetření.“. 

Odůvodnění: 
Jedná se o analogii ke stávajícímu odstavci 1 písm. b), kdy se přerušuje 
řízení z důvodu předvolání účastníka k pohovoru. U předvolání 
k fyziodetekčnímu vyšetření je nutné brát v úvahu více okolností, což 
může způsobovat nežádoucí časové průtahy, po které ale v současné 
době stále běží zákonná lhůta pro řízení o vydání osvědčení. Termín 
provedení fyziodetekční vyšetření je nutné uzpůsobit možnostem 
účastníka, který se má vyšetření podrobit (např. dlouhodobý pobyt 
účastníka v zahraničí, jeho časové možnosti, zdravotní stav a psychické 
rozpoložení atd.). 

 

360 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 113 odst. 1 písm. g) 
Navrhujeme nahradit současné znění odstavce 1 písm. g) novým 
textem: 
 
„g) není možné zjistit úplně a přesně skutečný stav věci z důvodů na 
straně účastníka řízení, a to především z důvodu, že se on nebo jemu 
blízké osoby dlouhodobě zdržují nebo zdržovaly na území cizího 
státu.“.  
 
Odůvodnění: 
Z praxe vyplývá, že kromě případu, kdy lze zastavit bezpečnostní řízení 
z důvodu dlouhodobého pobytu účastníka řízení v zahraničí, je nutné 
mít možnost zastavit bezpečnostní řízení z téhož důvodu i tehdy, týká-
li se jemu blízkých osob; i u nich je možnost ověřit existenci 
bezpečnostního rizika dlouhodobým pobytem v zahraničí stejně 
omezena jako u samotného účastníka řízení. Současně považujeme za 
žádoucí, aby existovala možnost zastavit bezpečnostní řízení i z dalších 
důvodů ležících na straně účastníka řízení, a to například tehdy, když 

VYSVĚTLENO 
Zákon v souvislosti se zjišťováním výskytu bezpečnostních 
rizik nezná pojem „blízká osoba“. „Důvody na straně 
účastníka řízení“ nejsou též blíže specifikovány, máme za 
to, že lze obecně uplatnit institut § 113 odst. 1 písm. h) 
zákona. 
Připomínka byla po vysvětlení označena jako 
„doporučující“. 
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účastník řízení pouze formálně spolupracuje v rámci fyziodetekčního 
vyšetření. 

361 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 118 odst. 1 
Požadujeme vypustit nově doplňovaný text „s uvedením konkrétních 
důvodů pro nedodržení lhůt podle tohoto odstavce“: 
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení by v praxi znamenalo, že by zpravodajské 
služby byly nuceny sdělovat informace o metodách svých 
zpravodajských činností, což považujeme za nepřípustné. V opačném 
případě by byla povinnost odůvodňovat nedodržení lhůt zcela 
formální a nijak by neposílila práva účastníka řízení ani nezlepšila 
podmínky pro případný přezkum příslušných rozhodnutí.  

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
(1) Nemůže-li zpravodajská služba nebo policie sdělit 
Úřadu výsledky šetření ve lhůtách podle § 117 odst. 4 až 
6 5, oznámí tuto skutečnost Úřadu s uvedením 
konkrétních důvodů pro nedodržení lhůt podle tohoto 
odstavce.  
 
 

362 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 120 odst. 1 
V odstavci 1 navrhujeme doplnit na konec první věty text „anebo 
jiným prokazatelným způsobem.“: 
 
„(1) Rozhodnutí a jiné písemnosti doručuje Úřad sám, dodáním do 
datové schránky účastníka řízení nebo prostřednictvím držitele 
poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence, kterému z poštovní 
smlouvy vyplývá povinnost doručit písemnost způsobem 
odpovídajícím požadavkům tohoto zákona, anebo jiným 
prokazatelným způsobem. Doručování do zahraničí se zpravidla 
provádí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. U příslušníků 
nebo zaměstnanců ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se 
doručování do zahraničí může provádět prostřednictvím příslušného 
bezpečnostního ředitele. Všechny písemnosti se doručují do vlastních 
rukou. Má-li účastník řízení zástupce, doručují se písemnosti pouze 
zástupci; v případě osobních úkonů se písemnosti doručují také 
účastníku řízení. Doručování zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt. 
V případě zastavení řízení podle § 113 odst. 1 písm. i) se rozhodnutí 

VYSVĚTLENO 
Viz vypořádání k připomínce č. 366 - § 120 se pro 
zpravodajské služby použije přiměřeně. 
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nedoručuje.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované řešení vychází z nutnosti akceptovat požadavky na 
elektronickou komunikaci, jejíž formy se neustále vyvíjejí, a s tím 
spojené zavádění změn do elektronických spisových služeb. 
Dalším důvodem je skutečnost, že příslušnost stanovených osob ke 
zpravodajské službě je utajovanou informací dle nařízení vlády č. 
522/2005 Sb. že tedy není vhodné doručovat na adresu těchto osob 
jakékoliv písemnosti s označením zpravodajské služby jako odesílatele. 
Totéž platí i pro uchazeče o přijetí ke zpravodajské službě jako 
účastníky bezpečnostního řízení: pokud mají být pravidla utajování 
zachována i po jejich přijetí do služebního poměru, je nutné vztah 
těchto osob ke zpravodajské službě chránit již v přijímacím řízení a 
nepoukazovat na jakoukoliv vazbu osoby na zpravodajskou službu. 
S ohledem na výše uvedené je žádoucí stanovit postupy pro 
doručování a předvolávání způsobem, který není způsobilý ohrozit 
osoby mající vztah ke zpravodajským službám. 

363 ÚZSI Doporučující připomínka: 
K §138 
V § 138 navrhujeme vložit 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. 

Odůvodnění: 
Zaměstnanci NBÚ jsou při výkonu činností upravených zákonem č. 
412/2005 Sb. oprávněni k celé řadě úkonů, při nichž je nutné svou 
příslušnost k Úřadu (např. nahlížení do trestních spisů, přístup 
k utajovaným informacím u kontrolované osoby, vstup do objektů, 
zabezpečených oblastí, případně i do jednacích oblastí). Za 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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současného stavu však zaměstnanci Úřadu nedisponují žádným 
průkazem, který by osvědčoval jejich příslušnost k Úřadu. Navrhujeme 
proto doplnit stávající ustanovení o zavedení nového institutu 
služebního průkazu, který bude osvědčovat, že jeho držitel je 
zaměstnancem Úřadu. Služební průkaz nebude sám o sobě 
opravňovat k provedení určitého úkonu v rámci působnosti Úřadu, ale 
bude prokazovat, že daná osoba je zaměstnancem Úřadu a bude tedy 
primárně sloužit k prokazování se při výkonu činností upravených 
zákonem (např. při výkonu státního dozoru k prokázání skutečnosti, že 
se jedná o příslušného kontrolního pracovníka, který je uveden 
v pověření k provedení kontroly vydaném Úřadem u vybrané 
kontrolované osoby). Zavedení institutu služebního průkazu by mělo 
přispět jednak k upevnění pozice zaměstnance Úřadu při plnění 
činností upravených zákonem jakožto osoby oprávněné k výkonu této 
činnosti v oblasti ochrany utajovaných informací, a současně i 
k ochraně druhé strany před neoprávněným výkonem státní správy 
v oblasti ochrany utajovaných informací.  

Vzor služebního průkazu Úřadu stanoví prováděcím právním 
předpisem. Bude se jednat zejména o jméno a příjmení zaměstnance, 
jeho fotografii a evidenční číslo, označení Úřadu, číslo průkazu, datum 
jeho vydání, eventuálně dobu platnosti, případně jiné údaje.  

364 ÚZSI Zásadnípřipomínka: 
K § 138c 
Navrhujeme stanovit oznamovací povinnost také vůči zpravodajským 
službám, pokud se jedná o jejich příslušníky či zaměstnance: 

„Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Vojenská policie a Celní správa České republiky oznámí neprodleně 
Úřadu, pokud zjistí okolnosti nasvědčující tomu, že držitel osvědčení 
fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele nebo držitel dokladu 
přestal splňovat podmínky pro jeho vydání. Pokud zjistí výše uvedené 
okolnosti o příslušníkovi či zaměstnanci zpravodajské služby, oznámí 

VYSVĚTLENO 
Z podstaty věci by k uvedenému nemělo dojít, neboť 
cílem zpravodajských služeb je zastřít příslušnost svých 
příslušníků nebo zaměstnanců. Uvedené se nám jeví jako 
nesystémové, neboť povinné subjekty nebudou 
disponovat informacemi, které jsou zapotřebí k plnění 
navrhované povinnosti. Navíc je velmi nejasný přesah do 
ochrany utajovaných informací. 
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tuto skutečnost příslušné zpravodajské službě.“ 
365 ÚZSI Zásadní připomínka: 

K § 140 odst. 1 

Do odstavce 1 navrhujeme doplnit nové písmeno c), které zní: 
 
„c) ukládají správní tresty za nedodržení povinností stanovených 
tímto zákonem u osob uvedených v písmenu a).“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhuje se zakotvit pravomoc zpravodajských služeb ke správnímu 
trestání veškerých osob v jejich působnosti, a to včetně zaměstnanců 
podle zákoníku práce. Navrhované ustanovení by zpravodajským 
službám umožnilo vést správní řízení v oblasti utajovaných informací 
vůči všem osobám, kterým vydávají osvědčení fyzické osoby, a 
zpravodajské služby by se tak dostaly plně do stejného postavení jako 
NBÚ. Zpravodajské služby disponují odpovídajícím odborným 
aparátem k vedení příslušných správních řízení, neboť již nyní vedou 
kázeňská řízení a řízení o jednáních majících znaky přestupku, která 
plně odpovídají standardnímu správnímu řízení. 

VYSVĚTLENO 
Nebude předmětem této novely, nýbrž bude řešeno 
v rámci dalších navazujících jednání s cílem vymezit 
konkrétní obsah návrhu zpravodajských služeb. 
 
 

366 ÚZSI Zásadní připomínka: 
V § 140 navrhujeme doplnit nový odstavec 7 ve znění: 

„(7) Na řízení podle odstavce 1 písm. a) se vztahují ustanovení §112, 
§ 114, § 120 a § 124 odst. 2 přiměřeně.“ 

 
Odůvodnění: 
 
Ustanovení by umožnilo, aby zpravodajské služby mohly postupovat 
při předvolání fyzické osoby a doručování písemností odchylně od 
zákona, pokud to bude z důvodu utajení či ochrany jejich příslušníků, 
nebo jiných důležitých zájmů zpravodajské služby potřebné. Obdobně 
měly možnost nepřerušit řízení např. v případě předvolání 
k pohovoru, čímž by se zároveň snížila administrativní zátěž. Taktéž 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 124 odst. 2 zákona bude, pokud jde o lhůtu, 
upraveno jinak. Doplněn byl § 105 odst. 7. V ostatním 
akceptováno. 
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lhůtu, po kterou budou tyto uchovávat bezpečnostní svazek, bude 
stanovovat příslušná zpravodajská služba. 

367 ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 140 odst. 4 

Požadujeme zavést pro zpravodajské služby možnost nahlížet do 
trestních spisů obdobně jako ji má NBÚ v § 138 odst. 1 písm. f): 

„k) nahlížet do trestních spisů, pořizovat si z nich výpisy a kopie.“ 

Odůvodnění: 
Zpravodajské služby provádějící bezpečnostní řízení nemají 
v současnosti možnost nahlížet do trestních spisů tak, jak to zákon 
umožňuje NBÚ, přestože jsou v obdobném postavení. V zásadě se 
jedná o neodůvodněný rozdíl, který je dle našeho názoru třeba 
narovnat. 

AKCEPTOVÁNO 
VE SMYSLU PŘIPOMÍNKY 
ZS jsou při plnění úkolů podle zákona oprávněny nahlížet 
do trestních a soudních spisů a dále do spisů vedených 
jiným orgánem státu v rámci výkonu jeho působnosti, 
pořizovat si z nich výpisy a kopie. 
Úprava byla provedena též pro potřeby výkonu 
působnosti všech orgánů, které vedou bezpečnostní 
řízen. 

368 OKOM Zásadní připomínka: 
Obecně: 
Předložený materiál nesplňuje požadavky Legislativních pravidel vlády 
a Metodických pokynů (uvedených výše) ve vztahu k zhodnocení jeho 
vztahu k právu EU, resp. na zpracování příslušného výkaznictví. Řadou 
novelizačních bodů se zasahuje do znění implementačních ustanovení, 
přičemž je nutno zajistit, že nedojde ke snížení již dosažené míry 
implementace. Správně má být k těmto novelizačním ustanovením 
zpracováno výkaznictví v podobě podtržení, uvedení celexového čísla, 
zpracování rozdílové tabulky a aktualizace příslušných tabulek 
srovnávacích. V případě, kdy je změna marginální a cílem změny není 
reimplementace práva EU, lze se omezit na aktualizaci srovnávacích 
tabulek, které budou přiloženy. 
V důvodové zprávě předkladatel konstatuje nutnost posuzovat návrh 
zákona u hlediska souladu navrhovaných změn s evropskými předpisy. 
Pročež konstatuje z tohoto hlediska bezrozpornost návrhu bez toho, 
aby dané podložil argumentací a materiálním zhodnocením souladu 
navrhovaných změn.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
K Implementačním novelizačním ustanovením bylo 
zpracováno výkaznictví v podobě jejich podtržení 
s uvedením celexového čísla, rovněž byla zpracována 
rozdílová tabulka. Jak v případě těchto nových 
ustanovení, tak i v případě stávajících implementačních 
ustanovení, jichž se sice novela dotkla, nicméně pouze 
způsobem, který nemá vliv na implementaci, byla 
zpracována aktualizace srovnávací tabulky s uvedením 
identifikačního čísla novely u všech implementačních 
ustanovení, do nichž se novelou zákona zasahuje. 
Rovněž byla doplněna důvodová zpráva ve smyslu 
připomínky. 
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Stávající koncept utajovaných informací zahrnuje také utajované 
informace EU. Nakládání s nimi je tudíž regulováno výše uvedenými 
akty [zejména rozhodnutím Rady 2013/488/EU a rozhodnutím Komise 
(EU, Euratom) 2015/444] a soulad s těmito akty je nutno v zákoně o 
ochraně utajovaných informací nadále udržet.  
Výkaznictví je nutno dopracovat. Dále navrhujeme doplnit důvodovou 
zprávu, minimálně jde-li o zhodnocení charakteru zásahů do stávající 
implementační úpravy. 

369 OKOM Zásadní připomínka: 
K novelizačnímu bodu 7. (§ 2 písm. l – definice podnikatele) 
Požadavky na sídlo či trvalý pobyt na území České republiky obecně 
považujeme z hlediska práva EU za požadavky diskriminační. 
Navrhujeme ospravedlnit, z jakých důvodů není možné za podnikatele 
pro účely zákona o ochraně utajovaných informací považovat 
například také pobočky či odštěpné závody, resp. podnikající občany 
jiných členských států EU pobývajících na území ČR v režimu 
přechodného pobytu. Porovnáme-li navrhovanou úpravu např. 
s úpravou personální bezpečnosti, tj. s požadavky na vydání osvědčení 
fyzické osoby, kdy osvědčení může získat státní příslušník jiného 
členského státu EU bez jakékoli vazby na území ČR (viz § 12 zákona), 
máme pochybnosti k proporcionalitě navrhovaného opatření. Např. 
rozhodnutí Rady 2013/488/EU v čl. 11 mluví o dodavatelích a 
subdodavatelích registrovaných v příslušném členském státě. Tuto 
podmínku by odštěpný závod naplňoval (viz § 503 OZ). 

VYSVĚTLENO 
Zatímco v případě fyzických osob je Národní bezpečnostní 
úřad schopen si u partnerských úřadů v rámci Evropské 
unie schopen ověřit splnění požadavků těchto osob pro 
vydání osvědčení, v případě podnikatelských subjektů 
toto možné není (tyto osoby např. ve svém domovském 
státě vůbec podnikat nemusejí a ověřování kritérií 
ekonomické spolehlivosti apod. tedy není možné). Podle 
našich informací má každý členský stát nastaveno 
vlastním způsobem, které osoby prověřuje, a v řadě 
případů neprovádí členské státy bezpečnostní prověrky 
ani pro občany jiných států Evropské unie, natož pro 
podnikatele (viz dle zkušeností NBÚ např. Chorvatsko 
nebo i Slovensko, které předpokládá provedení 
bezpečnostní prověrky fyzických osob, a to i občanů EU, 
pouze v případě, kdy existuje mezinárodní smlouva 
s daným státem upravující vzájemnou pomoc při 
provádění bezpečnostního řízení; Finsko pak např. 
prověřuje pouze zahraniční poddodavatele finských 
společností, a to opět pouze v případě, kdy má s daným 
státem uzavřenu dvoustrannou smlouvu, která umožňuje 
bezpečnostní řízení provést). Ostatně i rozhodnutí Rady 
2013/488/EU v příloze č. 1, článek 6 stanoví, že 
vnitrostátní bezpečnostní orgány mohou provádět 
bezpečnostní řízení týkající se cizích státních příslušníků, 
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pouze pokud to vnitrostátní předpisy dovolují a v souladu 
s těmito předpisy. Ani Evropská unie tedy neukládá jako 
povinnost členským státům provádět bezpečnostní řízení 
pro fyzické osoby – cizince, tím méně pak lze 
přepokládat, že by tak žádala pro podnikatele, byť toto 
není v rozhodnutí výslovně uvedeno. Obecně pak lze 
konstatovat, že volný pohyb osob je v rámci zákona 
naplňován spíše institutem uznání bezpečnostního 
oprávnění vydaného úřadem cizí moci (§ 62), tedy 
vydaného úřadem, který je schopen o dané fyzické nebo 
podnikateli zjistit veškeré potřebné údaje. 
Co se týče poboček a odštěpných závodů zahraničních 
právnických osob (rozlišovacím znakem je zápis do 
obchodního rejstříku), zde už z hlediska systematiky 
zařazení v NOZ (věci a jejich rozdělení, § 503 NOZ) tyto 
neužívají plné právní subjektivity a nejsou tudíž 
právnickými osobami. Ze své činnosti nejsou samostatně 
odpovědné, nýbrž odpovědnost za ně vždy přechází na 
mateřskou společnost, tedy na zahraniční subjekt. 
V ostatním viz důvodová zpráva. 

370 OKOM Zásadní připomínka: 
K novelizačnímu bodu 29. (§ 15) 
Navrhujeme, aby předkladatel vyjasnil, zda je navrhovaná úprava 
přístupu k utajované informaci právnické osoby, která není 
podnikatelem [§ 15 odst. 1 písm. b), ve spojení s § 15 odst. 3], 
souladná s právem EU. Nově je navrhován přístup k utajované 
informaci pro tento okruh právnických osob bez prohlášení či 
osvědčení, avšak potřeba být držitelem osvědčení o bezpečnostní 
prověrce je standardním požadavkem v oblasti průmyslové 
bezpečnosti (viz např. čl. 11 odst. 5 rozhodnutí Rady 2013/488/EU). 

VYSVĚTLENO 
Průmyslová bezpečnost je upravena v čl. 11 rozhodnutí 
Rady zmiňovaného připomínkovým místem 
(2013/488/EU. Článek 11 v odstavci 1. uvádí, cit.: „ 1. 
Průmyslovou bezpečností se rozumí uplatňování opatření 
k zajištění ochrany utajovaných informací EU ze strany 
dodavatelů nebo subdodavatelů během jednání před 
uzavřením utajovaných smluv a během celého životního 
cyklu utajovaných smluv. Tyto smlouvy nesmí umožnit 
přístup k informacím se stupněm utajení TRES SECRET UE 
/ EU TOP SECRET.“ 
Právnická osoba, která není podnikatelem, textace 
zmiňovaného § 15 odst. 1 písm. b), tedy nebude plnit 
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smlouvy podnikatelským způsobem. V praxi se jedná 
např. o veřejnou vysokou školu.  
Z hlediska systematiky zákona bude toto ustanovení 
přesunuto do § 60a tak, aby bylo zároveň zřejmé, že se 
nejedná o ustanovení z oblasti průmyslové bezpečnosti. 

371 OKOM Zásadní připomínka: 
K novelizačnímu bodu 115. (§ 60 odst. 1) 
Navrhovaná úprava přístupu k utajovaným informacím za výjimečných 
okolností by měla vyhovovat požadavkům bodu 36. přílohy I 
rozhodnutí Rady 2013/488/EU, které mj. hovoří o písemném povolení 
přístupu k informacím a stupni utajení Důvěrné a Tajné. Není zřejmé, 
zda navrhovaná úprava je s tímto souladná. Nutno vyjasnit. 

VYSVĚTLENO 
Přístup k utajovaným informacím Evropské unie se bude 
v tomto případě přednostně řídit uvedeným rozhodnutím 
Rady, a to v souladu s 60 odst. 6 zákona. Jedná se o jeden 
z mála případů, kdy lze úpravu Evropské unie zřejmě 
považovat za přísnější než úpravu národní, neboť národní 
úprava v mimořádných situacích sází především na co 
největší pružnost (a to např. i v terénu bez možnosti 
tvořit písemná povolení), přičemž máme za to, že poučení 
(i ústní) odpovědnou osobou zahrnuje již fakt, že 
odpovědná osoba je s přístupem dané fyzické osoby 
k utajované informaci plně srozuměna a následné 
zpracování písemného záznamu považujeme, co se 
národních utajovaných informací týče, za takovýchto 
okolností za plně dostačující. 

372 OKOM Zásadní připomínka: 
Ke znění § 78  
V § 78 odst. 1 zákona o ochraně utajovaných informací navrhujeme 
odkazovat na aktuální primární právo EU. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
Stávající smlouvy uvedené v § 78 odst. 1 budou 
nahrazeny Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o 
fungování Evropské unie a Smlouvou o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB44ME)




