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 V. 

Platné znění zákona č. 412/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

§ 57  

Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc  

(1) Má-li mít fyzická osoba nebo podnikatel přístup k utajované informaci cizí moci, 

musí splňovat podmínky podle § 11 nebo § 15 písm. b), a požaduje-li tak cizí moc, být též 

držitelem osvědčení pro cizí moc.  

  (2) Je-li to v souladu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy České republiky a se 

závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy a neprobíhá-li s danou 

osobou řízení podle § 101 odst. 1, Úřad na základě písemné odůvodněné žádosti držitele 

platného osvědčení fyzické osoby nebo platného osvědčení podnikatele vydává  

a) osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, nebo  

b) osvědčení podnikatele pro cizí moc.  

 (3) Osvědčení podle odstavce 2 je veřejnou listinou.  

 (4) Osvědčení podle odstavce 2 obsahuje náležitosti uvedené v § 54 s tím, že označení 

nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup k níž toto osvědčení opravňuje, se 

uvádí včetně zkratky ve smyslu § 21 odst. 2.  

 (5) Osvědčení podle odstavce 2 potvrzuje, že u jeho držitele bylo provedeno 

bezpečnostní řízení podle části čtvrté a je držitelem platného osvědčení fyzické osoby nebo 

osvědčení podnikatele daného stupně utajení; v případě osvědčení podnikatele potvrzuje též 

formy přístupu podnikatele k utajované informaci podle § 20.  

 (6) Osvědčení podle odstavce 2 se vydává na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 

dobu, na kterou je vydáno osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele.  

 (7) Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 2 zaniká  

a) zánikem platnosti osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele, nejde-li o zánik 

podle § 56 odst. 1 písm. e) nebo f), nebo  

b) z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. a), e), f), j), m) nebo n).  

(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 § 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. 

 (8) (9) Držitel osvědčení podle odstavce 2 je povinen odevzdat je do 15 dnů Úřadu, 

zanikla-li  

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

d) nebo g) až n), nebo  

b) jeho platnost z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. f).  

 (9) (10) Na základě odůvodněné písemné žádosti právnické osoby, která není 

podnikatelem, Úřad vydá, je-li to požadavek jejího zahraničního partnera nebo cizí moci, 

časově omezené potvrzení o rozsahu ochrany utajovaných informací, zajištěné podle § 5 u 

právnické osoby. Před vydáním potvrzení Úřad v nezbytné míře ověří splnění podmínek 

tohoto zákona. 

 

§ 60a  

Držitel osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele je oprávněn v případě, že mu zanikla 

platnost osvědčení z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a), mít do doby vydání 

rozhodnutí o žádosti podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBV8E26S1)



2 
 

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. 

 

§ 80a  

Držitel dokladu je oprávněn v případě, že mu zanikla platnost dokladu z důvodu 

uvedeného v § 85 odst. 3 písm. a), do doby vydání rozhodnutí o žádosti podle § 99 

odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti dokladu, vykonávat 

citlivou činnost nebo mít přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, 

pokud byla žádost podána v době, kdy byl vyhlášen krizový stav, nebo byl-li krizový 

stav vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti. 

 

§ 117 

 (1) Úřad řízení o vydání osvědčení fyzické osoby ukončí ode dne jeho zahájení ve 

lhůtě  

a) 2 měsíců pro stupeň utajení Důvěrné,  

b) 6 měsíců pro stupeň utajení Tajné a  

c) 9 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.  

 (2) Úřad řízení o vydání osvědčení podnikatele ukončí ode dne jeho zahájení ve lhůtě  

a) 6 měsíců pro stupeň utajení Důvěrné,  

b) 8 měsíců pro stupeň utajení Tajné a  

c) 10 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.  

 (3) Úřad řízení o vydání dokladu ukončí ve lhůtě 75 dnů ode dne jeho zahájení.  

 (4) Příslušná zpravodajská služba a policie postoupí Úřadu výsledky šetření 

provedeného podle § 107 odst. 2 věty druhé a § 107 odst. 3 ode dne doručení jeho žádosti ve 

lhůtě  

a) 4 měsíců pro stupeň utajení Tajné,  

b) 6 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.  

 (5) Příslušná zpravodajská služba a policie postoupí Úřadu výsledky šetření 

provedeného podle § 108 odst. 5 ode dne doručení jeho žádosti ve lhůtě  

a) 3 měsíců pro stupeň utajení Důvěrné,  

b) 4 měsíců pro stupeň utajení Tajné,  

c) 6 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.  

 (6) Příslušná zpravodajská služba a policie postoupí Úřadu výsledky šetření 

provedeného podle § 109 odst. 2 ode dne doručení jeho žádosti ve lhůtě 2 měsíců.  

 (7) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna ve lhůtě 

30 dnů ode dne doručení žádosti Úřadu podle § 107, 108 nebo 109 bezplatně vyhovět jeho 

žádosti o poskytnutí informace.  
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 (8) Udělí-li fyzická osoba souhlas s ověřením informací podle § 107 odst. 5 nebo § 

109 odst. 2, anebo udělí-li podnikatel souhlas podle § 108 odst. 7, vztahují se na dané řízení 

lhůty stanovené pro stupeň utajení, k jehož úkonům byl souhlas udělen.  

(9) Lhůty podle odstavců 1 až 7 neběží po dobu, kdy je vyhlášen krizový stav. 

 

§ 137 

Úřad  

a) rozhoduje o žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele a žádosti o doklad a o zrušení 

platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dokladu, s výjimkou případů 

stanovených tímto zákonem [§ 140 odst. 1 písm. a) a § 141 odst. 1], a vydává osvědčení 

fyzické osoby podle § 56a,  

b) vykonává kontrolu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (§ 

143) a metodickou činnost, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem (§ 143 odst. 5),  

c) plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se závazky vyplývajícími z 

členství České republiky v Evropské unii, Organizaci Severoatlantické smlouvy a z 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,  

d) vede ústřední registr a schvaluje zřízení registrů v orgánech státu a u podnikatelů,  

e) ve stanovených případech povoluje poskytování utajovaných informací v mezinárodním 

styku,  

f) ke kurýrní přepravě utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné 

poskytovaných v rámci mezinárodního styku, s výjimkou utajované informace poskytované 

podle § 78 odst. 1, vydává na základě písemné žádosti odpovědné osoby nebo bezpečnostního 

ředitele kurýrní listy a v odůvodněných případech zajišťuje jejich přepravu,  

g) provádí certifikace technického prostředku,  

h) vydává bezpečnostní standardy,  

i) ukládá správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem,  

j) rozhoduje v dalších věcech a plní další úkoly na úseku ochrany utajovaných informací a 

bezpečnostní způsobilosti stanovené tímto zákonem a,  

k) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových stránkách., a 

l) vede a na svých internetových stránkách zveřejňuje seznam osvědčení fyzické osoby, 

osvědčení podnikatele a dokladů, jejichž držitelé jsou oprávněni mít přístup k utajované 

informaci podle § 60a nebo vykonávat citlivou činnost nebo mít přístup k utajované 

informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 80a. 

 

§ 150 

 (1) Fyzická osoba, která je držitelem osvědčení fyzické osoby, se dopustí přestupku 

tím, že  

a) neodevzdá neplatné osvědčení fyzické osoby podle § 66 odst. 1 písm. b),  

b) neoznámí ztrátu nebo odcizení osvědčení fyzické osoby podle § 66 odst. 1 písm. c),  

c) neoznámí neprodleně změnu údaje uvedeného v žádosti fyzické osoby podle § 66 odst. 1 

písm. d),  

d) jako držitel osvědčení fyzické osoby pro cizí moc neodevzdá neplatné osvědčení fyzické 

osoby pro cizí moc podle § 57 odst. 8 9, nebo  

e) jako držitel osvědčení fyzické osoby pro cizí moc neoznámí ztrátu nebo odcizení osvědčení 
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fyzické osoby pro cizí moc podle § 66 odst. 1 písm. c).  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.  

 

§ 155 

 (1) Podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele, se dopustí přestupku tím, že  

a) neodevzdá podle § 68 písm. a) osvědčení podnikatele, jehož platnost zanikla,  

b) neoznámí podle § 68 písm. b) ztrátu nebo odcizení osvědčení podnikatele,  

c) neoznámí podle § 68 písm. c) změnu údaje uvedeného v § 97 písm. a), b) nebo p) nebo v § 

98 písm. c),  

d) neoznámí podle § 68 písm. d) změnu údaje uvedeného v žádosti podnikatele,  

e) jako držitel osvědčení pro cizí moc neodevzdá podle § 57 odst. 8 9 neplatné osvědčení 

podnikatele pro cizí moc,  

f) jako držitel osvědčení pro cizí moc neoznámí podle § 68 písm. b) ztrátu nebo odcizení 

osvědčení podnikatele pro cizí moc, nebo  

g) nezabezpečí ochranu utajované informace při zániku platnosti osvědčení podnikatele 

postupem podle § 56 odst. 2.  

 (2) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f),  

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g). 
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