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412/2005 Sb. 
 

ZÁKON 
 

ze dne 21. září 2005 
 

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
  

§ 1 
Předmět úpravy 

 
 Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 
podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 
citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. 

  
§ 2 

Vymezení pojmů 
 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) utajovanou informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči 
označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu 
České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu 
utajovaných informací (§ 139), 
  
b) zájmem České republiky zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, 
zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana 
ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob, 
  
c) porušením povinnosti při ochraně utajované informace porušení povinnosti uložené tímto 
zákonem nebo na základě tohoto zákona, 

  
d) orgánem státu organizační složka státu podle zvláštního právního předpisu 1) , kraj 2) , 
hlavní město Praha 3) a obec 4) při výkonu státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní 
právní předpis; orgánem státu se rozumí i Bezpečnostní informační služba 5) , Vojenské 
zpravodajství 6) a Česká národní banka 7) , 

  
e) odpovědnou osobou 
1. u ministerstva ministr, 
2. u jiného ústředního správního úřadu ten, kdo stojí v jeho čele, 
3. u organizační složky státu, zřízené jinou organizační složkou státu, ten, kdo je odpovědnou 
osobou u organizační složky státu vykonávající funkci jejího zřizovatele, 
4. u dalších organizačních složek státu ten, kdo stojí v jejich čele, 
5. u Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství ředitel, 
6. u České národní banky guvernér, 
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7. u kraje ředitel krajského úřadu, 
8. u hlavního města Prahy ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, 
9. u statutárního města tajemník magistrátu, 
10. u dalších měst a obcí tajemník jejich úřadu, a není-li jej, starosta, 
11. u organizační složky územního samosprávného celku ten, kdo je odpovědnou osobou u 
územního samosprávného celku vykonávajícího funkci jejího zřizovatele, 
12. u právnických osob neuvedených v bodech 6 až 10 statutární orgán; jedná-li podle 
zvláštního právního předpisu 8) jménem těchto jiných právnických osob více osob, které jsou 
statutárním orgánem, nebo osoba, která statutárním orgánem není, pak je odpovědnou osobou 
pouze ta z nich, která je jednáním ve věcech upravených tímto zákonem pověřena, a 
13. podnikající fyzická osoba 9) , 

  
f) původcem utajované informace orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba, u nichž utajovaná informace vznikla, nebo Úřad průmyslového vlastnictví podle § 70 
odst. 4, 

  
g) cizí mocí cizí stát nebo jeho orgán anebo nadnárodní nebo mezinárodní organizace nebo 
její orgán, 

  
h) neoprávněnou osobou fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky přístupu 
k utajované informaci stanovené tímto zákonem, 

  
i) poučením písemný záznam o seznámení fyzické osoby s jejími právy a povinnostmi v 
oblasti ochrany utajovaných informací a s následky jejich porušení, 

  
j) bezpečnostním standardem utajovaný soubor pravidel, ve kterém se stanoví postupy, 
technická řešení, bezpečnostní parametry a organizační opatření pro zajištění nejmenší možné 
míry ochrany utajovaných informací, 

  
k) bezpečnostním provozním módem prostředí, ve kterém informační systém pracuje, 
charakterizované stupněm utajení zpracovávané utajované informace a úrovněmi oprávnění 
uživatelů. 

  
ČÁST DRUHÁ 

  
OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ 

 
Hlava I 

  
Úvodní ustanovení 

  
§ 3 

Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky 
 

 (1) Újmou zájmu České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí poškození nebo 
ohrožení zájmu České republiky. Podle závažnosti poškození nebo ohrožení zájmu České 
republiky se újma člení na mimořádně vážnou újmu, vážnou újmu a prostou újmu. 
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 (2) Mimořádně vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované 
informace neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které může mít za 
následek 
a) bezprostřední ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti nebo demokratických základů 
České republiky, 
  
b) rozsáhlé ztráty na lidských životech nebo rozsáhlé ohrožení zdraví obyvatel, 
  
c) mimořádně vážné nebo dlouhodobé poškození ekonomiky České republiky, 
  
d) značné narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky, 
  
e) mimořádně vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo činnosti 
zpravodajských služeb, 
  
f) mimořádně vážné ohrožení činnosti nebo existence Organizace Severoatlantické smlouvy, 
Evropské unie nebo členského státu, 
  
g) mimořádně vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace 
Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie, 
nebo 
  
h) mimořádně vážné poškození diplomatických nebo jiných vztahů České republiky k 
Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu. 
  
 (3) Vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované informace 
neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které může mít za následek 
a) ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů České republiky, 
  
b) značnou škodu České republiky ve finanční, měnové nebo hospodářské oblasti, 
  
c) ztráty na lidských životech nebo ohrožení zdraví obyvatel, 
  
d) narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky, 
  
e) vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace 
Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie, 
  
f) vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb, 
  
g) vážné ohrožení činnosti Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo 
členského státu, 
  
h) vážné narušení diplomatických vztahů České republiky k Organizaci Severoatlantické 
smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu nebo jinému státu, nebo 
  
i) vážné zvýšení mezinárodního napětí. 
  
 (4) Prostá újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované informace 
neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které může mít za následek 
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a) zhoršení vztahů České republiky s cizí mocí, 
  
b) ohrožení bezpečnosti jednotlivce, 
  
c) ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace Severoatlantické 
smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie, 
  
d) ohrožení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb, 
  
e) ohrožení činnosti či existence Evropské unie nebo jejího členského státu, 
  
f) zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování zvlášť závažných trestných 
činů10) nebo usnadnění jejich páchání, 
  
g) vznik nezanedbatelné škody České republice, nebo 
  
h) závažné narušení ekonomických zájmů České republiky. 
  
 (5) Nevýhodné pro zájmy České republiky je vyzrazení utajované informace 
neoprávněné osobě nebo zneužití utajované informace, které může mít za následek 
a) narušení činnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace Severoatlantické smlouvy 
nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie, 
  
b) zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování ostatních trestných činů než 
uvedených v odstavci 4 písm. f) nebo usnadnění jejich páchání, 
  
c) poškození významných ekonomických zájmů České republiky nebo Evropské unie nebo 
jejího členského státu, 
  
d) narušení důležitých obchodních nebo politických jednání České republiky s cizí mocí, nebo 
  
e) narušení bezpečnostních nebo zpravodajských operací. 

  
§ 4 

Stupně utajení 
 

 Utajovaná informace se klasifikuje stupněm utajení 
a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 
mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky, 
  
b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu 
zájmům České republiky, 
  
c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou 
újmu zájmům České republiky, 
  
d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné 
pro zájmy České republiky. 
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§ 5 
Druhy zajištění ochrany utajovaných informací 

 
 Ochrana utajovaných informací je zajišťována 
a) personální bezpečností, kterou tvoří výběr fyzických osob, které mají mít přístup k 
utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným informacím, 
jejich výchova a ochrana, 
  
b) průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a ověřování 
podmínek pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k zajištění nakládání s 
utajovanou informací u podnikatele v souladu s tímto zákonem, 
  
c) administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, 
zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně 
jiném nakládání s utajovanými informacemi, 
  
d) fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit 
nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat, 
  
e) bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří systém opatření, 
jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost utajovaných informací, s nimiž tyto 
systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost v informačním nebo 
komunikačním systému a 
  
f) kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na ochranu utajovaných 
informací použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů při zpracování, 
přenosu nebo ukládání utajovaných informací. 

  
Hlava II 

  
Personální bezpečnost 

  
Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené 

 
§ 6 

  
 (1) Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci 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 (dále jen "oznámení"), osvědčení fyzické osoby (§ 54) nebo dokladu (§ 80) a je 
poučena, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak (§ 58 až 62). 

  
 (2) Oznámení se vydá fyzické osobě, která 
a) je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, 
  
b) dosáhla alespoň 18 let věku, 
  
c) je bezúhonná. 
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 (3) Splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává ten, 
kdo je vůči ní v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného 
vztahu odpovědnou osobou, nebo jí určená osoba. Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není 
odpovědná osoba podle věty první, splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení 
fyzické osobě vydá Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") na základě písemné žádosti. 
  

§ 7 
  

 (1) Podmínka způsobilosti k právním úkonům se prokazuje prohlášením fyzické osoby 
o způsobilosti k právním úkonům. Podmínka věku se prokazuje občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem fyzické osoby. Podmínka bezúhonnosti se prokazuje výpisem z evidence 
Rejstříku trestů 11) a v případě cizince i obdobným dokladem státu, jehož je cizinec státním 
občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. 
Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce od jejich vydání. 
  
 (2) Doklady podle odstavce 1 předkládá fyzická osoba. 

  
 (3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k 
právním úkonům. 
  

§ 8 
Bezúhonnost 

 
 Podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za 
spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícího se k ochraně utajovaných 

informací, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla. 
  

§ 9 
  

 (1) Před prvním přístupem k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené ten, 
kdo je vůči fyzické osobě v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského 
či obdobného vztahu osobou odpovědnou, zajistí její poučení. Jde-li o fyzickou osobu, 
vůči níž není odpovědná osoba podle věty první, zajistí poučení odpovědná osoba toho, kdo 
přístup k utajované informaci umožní. Poučení podepisuje fyzická osoba a ten, kdo poučení 
provedl; jeden výtisk poučení jí předá a jeden výtisk uloží 12) . 
  
 (2) Ten, kdo vydal oznámení, je povinen každé 3 roky 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. 
  
 (3) Platnost oznámení zaniká 
a) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že fyzická osoba přestala 
splňovat podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. a) nebo c), 
  
b) skončením služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve 
kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, 
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c) vznikem služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve 
kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud oznámení 
vydal Úřad podle § 6 odst. 3, 
  
d) úmrtím nebo prohlášením osoby za mrtvou, 
  
e) odcizením nebo ztrátou, 
  
f) takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho 
celistvost, nebo 
  
g) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že fyzická osoba nesplnila 
ve stanovené lhůtě povinnost podle § 10 odst. 2 písm. b). 
  
 (4) Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. a) a g) je ten, kdo 
oznámení vydal, povinen zajistit, aby fyzická osoba neměla přístup k utajované 
informaci, a o tomto zániku je povinen fyzickou osobu písemně vyrozumět. V písemném 
vyrozumění uvede důvod zániku platnosti oznámení. Při zániku platnosti oznámení 
podle odstavce 3 písm. b), c), d) nebo f) je ten, kdo oznámení vydal, povinen o tomto 
zániku učinit písemný záznam, který uloží 12) . 
  
 (5) Přístup fyzické osoby k utajované informaci není dotčen zánikem platnosti 
oznámení podle odstavce 3 písm. e) a f); ten, kdo oznámení vydal, v tomto případě na základě 
písemné žádosti vydá do 5 dnů od doručení žádosti nové oznámení, které nahrazuje oznámení 
původní. 
  
 (6) Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. a) je fyzická osoba povinna 
odevzdat oznámení do 5 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění a v případě zániku 
platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. b) nebo c) do 5 dnů ode dne tohoto zániku tomu, 
kdo oznámení vydal. 
  
 (7) V případě zániku platnosti oznámení se má za to, že fyzická osoba poučena není. 
  
 (8) Prováděcí právní předpis stanoví vzor oznámení a poučení. 

  
§ 10 

  
 (1) Podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. a) a c) musí fyzická osoba, která je 
držitelem oznámení, splňovat po celou dobu přístupu k utajované informaci stupně 
utajení Vyhrazené. 
  
 (2) Fyzická osoba podle odstavce 1 je povinna 

a) písemně sdělovat tomu, kdo vydal oznámení, změnu týkající se podmínek 
uvedených v § 6 odst. 2 
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Hlava XI 
 

Povinnosti při ochraně utajovaných informací 
 

§ 65 
Obecné povinnosti 

 
 (1) Každý je povinen neprodleně odevzdat nalezenou utajovanou informaci nebo 
utajovanou informaci získanou v rozporu s tímto zákonem anebo 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. 
  
 (2) Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je povinen zachovávat o ní 
mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě. 
  
 (3) Každý, kdo podal žádost podle § 94, je povinen neprodleně oznámit Úřadu změny 
údajů, které jsou v ní uvedeny. 
  
 (4) Každý je povinen při výkonu státní kontroly Úřadem plnit pokyny kontrolního 
pracovníka při provádění neodkladných opatření podle § 144 odst. 1. 
  

§ 66 
Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, 

která je držitelem osvědčení fyzické osoby 
 
 (1) Fyzická osoba, která má přístup k utajovaným informacím, je povinna 
a) dodržovat povinnosti při ochraně utajovaných informací, 
  
b) odevzdat tomu, kdo osvědčení fyzické osoby vydal, do 5 dnů své osvědčení fyzické osoby, 
jehož platnost zanikla podle § 56 odst. 1 písm. b), f) a g), 
  
c) neprodleně písemně oznámit tomu, kdo osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení fyzické 
osoby pro cizí moc vydal, ztrátu nebo odcizení svého osvědčení fyzické osoby nebo 
osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, 
  
d) neprodleně oznámit Úřadu změny údajů, které byly uvedeny v její žádosti fyzické osoby 
podle § 94 odst. 2 písm. a), c) a d), 
  
e) neprodleně oznamovat tomu, kdo provedl její poučení podle § 9 odst. 1 nebo § 11 odst. 2, 
porušení povinností stanovených tímto zákonem, 
  
f) účastnit se proškolení podle § 67 odst. 1 písm. b). 
  
 (2) Na fyzickou osobu, která je držitelem osvědčení fyzické osoby, ale nemá přístup k 
utajované informaci, se vztahují pouze povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) až d). 
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§ 67 
Povinnosti odpovědné osoby 

 
 (1) Odpovědná osoba je povinna 
a) zajistit poučení fyzické osoby, 
  
b) zajistit jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované 
informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací, 
  
c) zajistit ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované informaci 
stupně utajení Vyhrazené, 
  
d) schválit informační systém do provozu a písemně tuto skutečnost oznámit Úřadu, 
  
e) pověřit fyzickou osobu k činnosti nebo k výkonu kryptografické ochrany, 
  
f) kontrolovat dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem. 

  
§ 69 

Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované 
informaci, a orgánu státu 

 
 (1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které mají přístup k utajované 
informaci, a orgán státu jsou povinni 
a) zajistit ochranu utajovaných informací podle tohoto zákona a mezinárodních smluv, 
  
b) zpracovávat a vést přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k 
utajovaným informacím včetně utajovaných informací Evropské unie, Organizace 
Severoatlantické smlouvy a utajovaných informací vyžadujících zvláštní režim 
nakládání, s uvedením stupně utajení, nebo které nelze vykonávat bez osvědčení o 
zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona (§ 39); tím nejsou dotčena ustanovení 
zvláštních právních předpisů na úseku odborné způsobilosti29 , 
  
c) neprodleně písemně oznámit Úřadu skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo 
na platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele, 
  
d) zajistit vytvoření podmínek pro označování, evidenci, zapůjčování, ukládání, 
přepravu, další manipulaci a vyřazování utajované informace a utajované informace se 
zvláštním režimem nakládání v souladu s prováděcím právním předpisem, 
  
e) provozovat jen informační systém, který je certifikován Úřadem a písemně schválen 
do provozu, 
  
f) zastavit provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v 
certifikační zprávě, a zajistit ochranu utajované informace v něm a o těchto 
skutečnostech informovat Úřad, 
  
g) provozovat jen komunikační systém, jehož projekt bezpečnosti byl schválen Úřadem, 
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h) zastavit provoz komunikačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v 
projektu bezpečnosti komunikačního systému, a o této skutečnosti informovat Úřad, 
  
i) používat pro kryptografickou ochranu jen prostředek, který je certifikován Úřadem, 
a používat kryptografické pracoviště jen k účelu, ke kterému bylo certifikováno a 
schváleno do provozu, 
  
j) vést evidenci fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, evidenci 
kryptografického materiálu, evidenci pracovníků kryptografické ochrany, evidenci 
provozní obsluhy kryptografického prostředku, evidenci kurýrů kryptografického 
materiálu a evidenci případů neoprávněného nakládání s utajovanou informací, 
  
k) hlásit porušení povinnosti při ochraně utajované informace nebo povinnosti uložené 
mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany utajovaných informací a přijetí opatření k 
odstranění příčin a nepříznivých následků porušení Úřadu; tato povinnost se nevztahuje 
na zpravodajské služby v případech podle § 140 odst. 1 písm. a) a na Ministerstvo vnitra 
v případech podle § 141 odst. 1, s výjimkou případů porušení ochrany utajovaných 
informací Organizace Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unie, 
  
l) zřídit registr poskytovaných utajovaných informací (§ 79) a hlásit změny v něm Úřadu 
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, 
  
m) provést jednou ročně kontrolu utajovaných informací vedených v registru 
poskytovaných utajovaných informací za uplynulý kalendářní rok a oznámit její 
výsledek Úřadu, spolu s uvedením počtu utajovaných informací a jejich stupňů utajení; 
toto oznámení nezasílají zpravodajské služby, 
  
n) předat utajovanou informaci poskytnutou cizí mocí nebo zahraničním partnerem 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k zaevidování Úřadu nebo Ministerstvu 
zahraničních věcí podle § 79 odst. 4, 
  
o) zasílat v případech stanovených tímto zákonem utajované informace cizí moci 
prostřednictvím ústředního registru (§ 79 odst. 2), 
  
p) zajistit písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované informaci se zvláštním 
režimem nakládání označené "ATOMAL", 
  
q) kontrolovat dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem. 

  
 (2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. c) se nevztahuje na zpravodajské služby 

v případech podle § 140 odst. 1 písm. a) a na Ministerstvo vnitra v případech podle § 
141 odst. 1. 

  
 

§ 71 
Bezpečnostní ředitel 

 
 (1) Orgán státu, u kterého utajovaná informace vzniká nebo kterému je 
poskytnuta, a dále právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které mají přístup k 
utajované informaci, jsou povinni zřídit a obsadit funkci bezpečnostního ředitele. 
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Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat i odpovědná osoba sama; jinak je 
bezpečnostní ředitel přímo podřízen odpovědné osobě. 

  
 (2) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba podle odstavce 1 

jsou povinni do 15 dnů ode dne obsazení funkce bezpečnostního ředitele oznámit 
písemně Úřadu jméno, příjmení a rodné číslo osoby vykonávající tuto funkci. 

  
 (3) Bezpečnostní ředitel zajišťuje a plní povinnosti stanovené mu písemně 

odpovědnou osobou v rozsahu tohoto zákona; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu 
utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena. 

  
 (4) Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba, která 
splňuje podmínky přístupu k utajovaným informacím takového stupně utajení, ke 
kterým bude mít při výkonu této funkce přístup. 
  
 (5) Funkci bezpečnostního ředitele nelze vykonávat u více orgánů státu nebo 
podnikatelů souběžně. 

  
§ 72 

ČÁST OSMÁ 
 

SPRÁVNÍ DELIKTY 
 

§ 153 
 

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které mají přístup k 
utajované informaci, nebo orgán státu se dopustí správního deliktu tím, že 
a) nezajistí podle § 28 odst. 2 nebo 4 ostrahu u objektu, ve kterém se nachází 
zabezpečená oblast kategorie Vyhrazené, 

  
b) nezpracuje provozní směrnici kopírovacího zařízení, zobrazovacího zařízení nebo 
psacího stroje s pamětí podle § 36 odst. 2, 

  
c) nezajistí písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované informaci se 
zvláštním režimem nakládání označené "ATOMAL", 

  
d) nezřídí a neobsadí funkci bezpečnostního ředitele podle § 71 odst. 1, 

  
e) neoznámí podle § 71 odst. 2 jmenování bezpečnostního ředitele, 

  
f) nevyznačí na utajované informaci náležitosti podle § 21 odst. 2 až 4, 

  
g) jako původce vyznačí stupeň utajení na informaci, aniž je uvedena v seznamu 
utajovaných informací nebo aniž její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu 
České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, 

  
h) jako původce neoznámí zrušení nebo změnu stupně utajení podle § 22 odst. 6, 

  
i) jako adresát utajované informace neoznámí změnu nebo zrušení stupně utajení podle 
§ 22 odst. 6, 
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j) nezajistí podle § 28 odst. 1, 3 nebo 4 nepřetržitou ostrahu u objektu, ve kterém se 
nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast, 
  
k) nenahlásí porušení povinnosti při ochraně utajované informace, 

  
l) nezpracuje projekt fyzické bezpečnosti podle § 32, 
  
m) nevede některou z evidencí stanovených v § 69 odst. 1 písm. j), 

  
n) nepředá k zaevidování utajovanou informaci podle § 69 odst. 1 písm. n), 
  
o) nezajistí, aby použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídala projektu fyzické 
bezpečnosti a požadavkům stanoveným podle § 31, 

  
p) jako původce nevyznačí náležitosti podle § 21 odst. 1 a 4, ačkoli je informace uvedena 
v seznamu utajovaných informací a její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu 
zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, 
  
q) jako původce nezruší nebo nezmění neprodleně stupeň utajení v případech, kdy 
pominul důvod pro utajení informace, důvody pro utajení neodpovídají stanovenému 
stupni utajení nebo byl-li stupeň utajení stanoven neoprávněně, 
  
r) nezajistí vytvoření podmínek stanovených na základě § 33 pro ukládání a § 23 odst. 2 
pro evidenci, zapůjčování nebo přepravu utajovaných informací nebo utajovaných 
informací se zvláštním režimem nakládání nebo pro jinou manipulaci s nimi, 

  
s) provozuje informační systém, který není certifikován Úřadem nebo není písemně 
schválen do provozu odpovědnou osobou, 

  
t) provozuje komunikační systém, jehož bezpečnostní projekt není schválen Úřadem, 
  
u) nezastaví provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v 
certifikační zprávě, nebo nezastaví provoz komunikačního systému, který nesplňuje 
podmínky stanovené v projektu bezpečnosti komunikačního systému, 

  
v) používá pro kryptografickou ochranu prostředek, který není certifikován Úřadem, 
nebo používá kryptografické pracoviště k jinému účelu, ke kterému bylo certifikováno a 
schváleno do provozu, 
  
w) nezajistí výkon kryptografické ochrany osobou, která splňuje požadavky stanovené v 
§ 38 odst. 2, 

  
x) nezajistí obsluhu kryptografického prostředku osobou, která splňuje požadavky 
stanovené v § 40 odst. 2, 

  
y) nezajistí přepravu kryptografického materiálu osobou, která splňuje požadavky 
stanovené v § 42 odst. 1 nebo 2, 

  
z) neoznámí kompromitaci kryptografického materiálu podle § 43 odst. 2, 
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aa) nezřídí registr nebo nenahlásí Úřadu změny v registru podle § 79 odst. 7 písm. d), 

  
bb) neprovádí kontrolu utajovaných informací podle § 69 odst. 1 písm. m) vedených v 

registru nebo neoznámí její výsledek Úřadu, 
  

cc) odešle utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné v 
rozporu s § 77, nebo 

  
dd) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která není držitelem platného dokladu. 

  
 (2) Za správní delikt se uloží pokuta do 
a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) nebo g), 
  
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i), j), k), l), m), n) nebo 
o), 
  

c)1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p), q), r), s), t), u), v), 
w), x), y), z), aa), bb), cc) nebo dd). 
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NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne  7. prosince 2005, 
 

kterým se stanoví seznam utajovaných informací  

 

     Vláda   nařizuje  podle  § 139  odst. 1 zákona  č. 412/2005  Sb., o  ochraně  utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon“) 

§ 1 
 Toto nařízení stanoví 

 
 v příloze č. 1 obecnou část seznamu  utajovaných informací, 
 v příloze  č. 2  seznam utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy, 
 v příloze  č.  3  seznam  utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva financí, 
 v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva 
informatiky, 
 v příloze  č.  5  seznam  utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury, 
f)    v příloze  č. 6  seznam utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany, 
g) v příloze  č.  7  seznam  utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva 

průmyslu a obchodu, 
h) v příloze  č.  8  seznam  utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva 

spravedlnosti, 
i)    v příloze  č.  9  seznam  utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra, 
j) v příloze  č.  10  seznam  utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva 

zahraničních věcí,  
 v příloze  č.  11  seznam  utajovaných  informací v oblasti působnosti Ministerstva 
zemědělství, 
 v příloze  č. 12  seznam utajovaných  informací v oblasti působnosti České národní banky, 
 v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého 
telekomunikačního úřadu, 
 v příloze  č. 14  seznam utajovaných  informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta 
republiky, 
 v příloze  č. 15  seznam utajovaných  informací v oblasti působnosti Komise pro cenné 
papíry, 
 v příloze  č. 16  seznam utajovaných  informací v oblasti  působnosti Národního 
bezpečnostního úřadu, 
 v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy  státních 
hmotných rezerv, 
r)    v příloze  č. 18  seznam utajovaných  informací   v   oblasti působnosti Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost, 
 

s) v příloze  č. 19  seznam utajovaných  informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České 
republiky, 

 v příloze  č. 20  seznam utajovaných  informací v oblasti působnosti zpravodajských 
služeb České republiky. 
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      (2)  Při posuzování, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 
k tomuto nařízení je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo 
zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České 
republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona. 
      (3)  Podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení klasifikuje původce utajovanou informaci tehdy, 
není-li v přílohách č. 2 až 20 k tomuto nařízení stanoveno jinak. 
      (4) Seznam utajovaných informací stanoví též stupeň nebo rozsah stupňů utajení 
utajovaných informací.   

§ 2 
 

  (1) Původce klasifikuje utajovanou informaci v rámci rozsahu stupňů utajení uvedených 
v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení tím stupněm utajení, který v případě jejího vyzrazení 
nebo zneužití odpovídá závažnosti možného způsobení újmy zájmu České republiky, anebo 
nevýhodnosti pro zájem České republiky ve smyslu § 3 zákona. 
 (2) Je-li  v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení stanoven rozsah stupňů utajení u 
souborných utajovaných informací, postupuje se podle § 1 odst. 2 a podle odstavce 1  též u 
dílčí informace. která pod ně spadá.  

 
§ 3 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. 

 
 

Předseda vlády: 
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                             Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 

 
Seznam utajovaných informací - obecná část 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                                       Informace                                                                      Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Informace z oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování a plánování obrany státu   V - T 
2. Informace a dokumenty operační přípravy státního území a mobilizace ozbrojených sil České republiky          V - T  
3. Způsob zajištění bezpečnosti  objektů orgánu státu a dalších důležitých objektů                           V – T 
 
 
 
 
Pracovník: Ing.Milan Plaštiak – oddělení obrany 
 

     Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
 

               Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                      Informace                                             Stupeň utajení 
číslo  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) důležitých pro obranu a bezpečnost 
státu                  V  
3. Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu a bezpečnost státu, včetně plánů 
jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím související                    V  
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6. Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení o registraci vozidla a tabulek s registračními  
značkami proti padělání a pozměňování            V  
     
 Pracovník : Jiří Vondruška – ved.odboru dopravy a SH 

 
 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 

  Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                             Informace                                                                                           Stupeň utajení 
číslo                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva informatiky 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                              Informace                                           Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
 

    Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                    Informace                                Stupeň utajení 
číslo                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Zabezpečení  ochrany movitého kulturního dědictví                                 V 
2. Seznam objektů určených k zabezpečení ochrany movitého kulturního dědictví                  V 

 
Pracovnice : Květoslava Šustrová – odbor školství a kultury 

                                             
 
 

 
 
 

                         Příloha č. 6 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 

                    Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                            Informace                                          Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16. Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další mimořádná opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavu            V-T                                                                                        
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36. Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady určené pro potřeby obrany státu    V – T 
 
 
Pracovník: Ing.Milan Plaštiak – oddělení obrany 
 

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
 

           Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                         Informace                                 Stupeň utajení 
číslo                                                                                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Souhrnné informace o výzkumu, vývoji a výrobě výbušnin a o subjektech působících v tomto oboru  V 
 
 
Pracovník: Ing.Milan Plaštiak – oddělení obrany 

 
Příloha č. 8 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 

 
  Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                    Informace                                      Stupeň utajení 
číslo               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. …/2005 Sb. 

 
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                  Informace                                               Stupeň utajení 
číslo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně bezpečnosti jednotlivce                                                                         V - D 
    V - D 
9. Ochrana objektů 
         V - D 
         d) dislokace, kapacita a systém bezpečnostní ochrany muničních skladů, skladů zbraní, výbušnin 
 nebo jiných nebezpečných látek             V 
 
17. Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, listinných dokladů rodných čísel,  
dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům služebních průkazů, určených razítek a jiných 
důležitých dokumentů proti padělání a pozměňování                       V - D 
 
 
 
Pracovnice: Ing.Jana Provazníková – ved.odboru vnitřních věcí 
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 
 

               Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti  Ministerstva zahraničních věcí 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                     Informace                            Stupeň utajení 
číslo                                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  Příloha č. 11 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 
 

 
               Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                            Informace                                              Stupeň utajení 
číslo                                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod                  V - D 

 
 

Pracovník: Ing.Jana Zmeškalová – ved.odboru ŽP 
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Příloha č. 12 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 

   
               Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                              Informace                                         Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
                                            

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
 
 

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                              Informace                                           Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                           Příloha č. 14 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 
 

                  Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                               Informace                                             Stupeň utajení 
číslo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

         Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
 
   

          Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Komise pro cenné papíry 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                 Informace                                       Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha č. 16 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 

 
                Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                  Informace                                       Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí a jednacích oblastí, ve kterých  
jsou ukládány, zpracovávány nebo pravidelně  projednávány utajované informace     V - T 
 
 
 
Pracovník: Ing.Milan Plaštiak – bezpečnostní ředitel 

 
 

 
Příloha č. 17 k nařízení vlády č. …/2005 Sb. 

 
 

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy  státních hmotných rezerv 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                              Informace                                           Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
 
 

                  Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                            Informace                                              Stupeň utajení 
číslo                                                                                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Příloha č. 19 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 
   

               Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                Informace                                 Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Dokumentace související s jednáním vlády České republiky a Bezpečnostní rady státu    V - PT 
 
 
Pracovník: Ing.Milan Plaštiak – tajemník BRM 
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Příloha č. 20 k nařízení vlády č.522/2005 Sb. 
 

   
                Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti  zpravodajských služeb České republiky 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadové                                   Informace                                        Stupeň utajení 
číslo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   


