
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 57 odst. 8 (8) Platnost osvědčení podle odstavce 2 nezaniká z 

důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a) do doby 

rozhodnutí o žádosti podle § 94 odst. 4 nebo podle § 

96 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců od 

uplynutí doby platnosti osvědčení, pokud byla žádost 

podána v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo 

pro celé území České republiky nouzový stav nebo 

stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“), nebo byl-

li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této 

žádosti. 
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III článek 15 

 

15. Žádosti o obnovení platnosti bezpečnostní prověrky je třeba předkládat 

včas a zohlednit dobu nezbytnou pro bezpečnostní šetření. Pokud však 

příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo jiný příslušný vnitrostátní 

orgán obdrží příslušnou žádost o obnovení platnosti bezpečnostní prověrky 

a odpovídající bezpečnostní dotazník personálu před skončením platnosti 

stávající bezpečnostní prověrky a nezbytné bezpečnostní šetření zatím 

nebylo skončeno, může příslušný vnitrostátní orgán, pokud to dovolují 

vnitrostátní právní předpisy, prodloužit platnost stávajícího bezpečnostní 

prověrky o období až 12 měsíců. Nedojde-li k dokončení bezpečnostního 

šetření do konce této dvanáctiměsíční lhůty, přidělí se dotyčné osobě úkoly, 

které nevyžadují bezpečnostní prověrku. 
§ 60a § 60a 

Držitel osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele je 

oprávněn v případě, že mu zanikla platnost 

dosavadního osvědčení z důvodu uvedeného v § 56 

odst. 1 písm. a), mít do doby vydání rozhodnutí o 

žádosti podle § 94 odst. 4 nebo podle § 96 odst. 4, 

nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby 

platnosti osvědčení, přístup k utajované informaci do 

stupně utajení a v případě podnikatele i ve formě 

přístupu odpovídajícím dosavadnímu osvědčení, 

pokud byla žádost podána v době, kdy byl vyhlášen 

krizový stav, nebo byl-li krizový stav vyhlášen v 

průběhu řízení o této žádosti. 
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15. Žádosti o obnovení platnosti bezpečnostní prověrky je třeba předkládat 

včas a zohlednit dobu nezbytnou pro bezpečnostní šetření. Pokud však 

příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo jiný příslušný vnitrostátní 

orgán obdrží příslušnou žádost o obnovení platnosti bezpečnostní prověrky 

a odpovídající bezpečnostní dotazník personálu před skončením platnosti 

stávající bezpečnostní prověrky a nezbytné bezpečnostní šetření zatím 

nebylo skončeno, může příslušný vnitrostátní orgán, pokud to dovolují 

vnitrostátní právní předpisy, prodloužit platnost stávajícího bezpečnostní 

prověrky o období až 12 měsíců. Nedojde-li k dokončení bezpečnostního 

šetření do konce této dvanáctiměsíční lhůty, přidělí se dotyčné osobě úkoly, 

které nevyžadují bezpečnostní prověrku. 
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Přechodná 

ustanovení  

Bod I. 

1. Fyzická osoba nebo podnikatel, kteří podali žádost 

podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4 zákona č. 

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, o které Národní 

bezpečnostní úřad do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona nerozhodl a u nichž nezanikla platnost 

osvědčení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou 

oprávněni mít přístup k utajované informaci podle § 

60a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že 

žádost byla podána v době, kdy byl vyhlášen válečný 

stav nebo pro celé území České republiky nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu, nebo byl válečný stav 

nebo pro celé území České republiky nouzový stav 

nebo stav ohrožení státu vyhlášen v průběhu řízení o 

této žádosti, a to do doby vydání rozhodnutí o podané 

žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí 

doby platnosti osvědčení. 
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15. Žádosti o obnovení platnosti bezpečnostní prověrky je třeba předkládat 

včas a zohlednit dobu nezbytnou pro bezpečnostní šetření. Pokud však 

příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo jiný příslušný vnitrostátní 

orgán obdrží příslušnou žádost o obnovení platnosti bezpečnostní prověrky 

a odpovídající bezpečnostní dotazník personálu před skončením platnosti 

stávající bezpečnostní prověrky a nezbytné bezpečnostní šetření zatím 

nebylo skončeno, může příslušný vnitrostátní orgán, pokud to dovolují 

vnitrostátní právní předpisy, prodloužit platnost stávajícího bezpečnostní 

prověrky o období až 12 měsíců. Nedojde-li k dokončení bezpečnostního 

šetření do konce této dvanáctiměsíční lhůty, přidělí se dotyčné osobě úkoly, 

které nevyžadují bezpečnostní prověrku. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

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