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Abstrakt 
 

Diplomová práce podává  základní informace k tématu typologie ochrany informací 

z hlediska zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti. Práce si klade za cíl základní analýzu ochrany utajovaných informací, 

možná úskalí vzniku bezpečnostních incidentů a návrh na jejich odstranění. V úvodu 

práce popisuje legislativu, která  tento specifický druh informací řeší. Jedná se o 

legislativu českou, ale i zahraniční, zejména Severoatlantické  aliance a Evropské 

unie. V další části práce charakterizuje utajované informace, jejich strukturu, 

klasifikaci a původce. Součástí práce je analýza rizik po oblastech bezpečnosti 

ochrany utajovaných informací. Rizika jsou popisována na základě skutečných 

příkladů nebo zkušeností autora, získaných několikaletou praxí v daném oboru. 

V závěru práce navrhuje optimalizaci eliminace rizik, která by měla vést ke zvýšení 

bezpečnosti utajovaných informací.  
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PŘEDMLUVA 

Tématem předkládané diplomové práce je analýza typologie ochrany 

informací, z hlediska zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti. Pro výběr tohoto tématu jsem se rozhodl na základě své 

praxe získané na Ministerstvu obrany, kde se již pět let této problematice věnuji. 

K tomuto rozhodnutí jsem dospěl v rámci studia na Ústavu informačních studií a 

knihovnictví, kde jsme se mimo jiné v rámci výuky zabývali různými druhy 

informací, ale problematika utajovaných informací zde byla zastoupena jen okrajově.  

Současný stav v oblasti ochrany utajovaných informací (dále OUI) je poměrně 

málo zmapovaný a z tohoto důvodu jsem to považoval za výzvu, ale i za možnost 

obohatit své znalosti a zkušenosti.  

Práce je vypracována v souladu se schváleným zadáním. Jejím cílem je 

provést základní analýzu ochrany utajovaných informací, poukázat na možná úskalí 

vzniku bezpečnostních incidentů a navrhnout jejich odstranění. 

Diplomovou práci jsem pomyslně rozčlenil do dvou částí na teoretickou a 

praktickou. Práce je dělena na kapitoly a podkapitoly. V části teoretické jsem se 

zabýval legislativou na ochranu utajovaných informací, kterou jsem rozdělil do dvou 

kapitol, na legislativu českou a zahraniční. U české legislativy jsem popsal zákon na 

ochranu utajovaných informací, jeho historii a vyhlášky, které jej podrobně 

rozpracovávají. U zahraniční legislativy jsem se zaměřil zejména na popis legislativy 

Severoatlantické aliance a Evropské unie. V praktické části práce jsem popsal 

strukturu utajované informace, analyzoval rizika, která ohrožují utajovanou informaci 

a navrhl možnosti, jak tato rizika eliminovat. V obou částech jsem se pokusil o 

základní analýzu současného stavu s důrazem na informační aspekt provázaný s 

právní teorií a praxí. Všeobecné informovanosti veřejnosti o existenci a zákonitostech 

týkajících se utajovaných informací by měla být v našem každodenním životě 

věnována větší pozornost.   

Při psaní diplomové práce jsem informace čerpal pouze z otevřených zdrojů, 

právních norem, odborných knih, periodik a internetu a z vlastních praktických 

zkušeností. Podkladů, ze kterých bylo možné čerpat podnětné informace 

k jednotlivým částem diplomové práce bylo dostatek.   

Použitá literatura je citována v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2.  



1. ÚVOD 
Na konci dvacátého století jsme se stali svědky „zmenšení“ naší planety na 

velikost, která umožňuje jedinci sledovat běh událostí současně probíhající na celém 

planetě, a to v reálném čase. Po celá staletí byla mezi lidmi, jejich společenstvími a 

jejich kulturami téměř neměnná vzdálenost. Zlomovým okamžikem v moderní 

komunikaci byl vynález telegrafu a telefonu. Oba vynálezy umožnily přenos 

informací rychlostí, jaká do té doby byla naprosto nemyslitelná. 

Komunikační revoluce, uprostřed které se nacházíme, je důsledkem nejen 

vzniku nových technologií a vynálezu nových komunikačních prostředků, ale i 

důsledkem změny v chápání významu informací. Především změna přístupu 

k informacím a relativní svoboda a snadnost, s jakou může jednotlivec informace 

volně získat, je rozhodujícím faktorem této revoluce. Jsme svědky přeměny druhu 

homo sapiens na druh homo notus (člověk znalý). 

Zvláštní význam některých informací si člověk uvědomoval již od okamžiku, 

kdy mezi lidmi k výměně informací začalo docházet. Současně s procesem výměny 

informací tak mezi lidmi vzniká i potřeba některé informace a skutečnosti z této 

výměny vyloučit a omezit ostatním osobám přístup k nim. Proces, který je k tomu 

určen, je proces utajení. 

Vůle držitele utajované informace se projevuje v tom, že učiní faktická 

opatření, která k utajení objektivně vedou, ať už jde o použití určitých technických,  

nebo režimových opatření a tuto svou vůli  popřípadě projeví veřejně i tak, že 

prohlásí, že má zájem určitý druh informací utajovat. [1] 

V rámci diplomové práce se budu především zabývat současnou ochranou 

utajovaných informací. V kapitole legislativa ochrany utajovaných informací v České 

republice je popsána historie zákona na ochranu utajovaných informací. Zákon je 

podrobně rozebrán a doplněn o Nařízení vlády  a vyhlášky Národního bezpečnostního 

úřadu, které jej podrobně rozpracovávají. Následuje kapitola, která pojednává o 

zahraniční legislativě ochrany utajovaných informací. Jedná se především o 

legislativu Severoatlantické aliance (dále jen NATO) a Evropské unie (dále jen EU). 

Čtvrtá kapitola charakterizuje utajovanou informaci včetně její klasifikace 

podle seznamu utajované informace. V této kapitole je také věnována pozornost 

původci utajované informace. Další kapitola pojednává o rizikách, které rozebírá po 



oblastech bezpečnosti ochrany utajovaných informací a jsou zde také uvedeny 

modelové případy ohrožení utajované informace. Šestá kapitola popisuje doporučení, 

které eliminují ohrožení utajované informace a to z hlediska legislativního, lidského a 

technického. 



2. LEGISLATIVA OUI V ČR 
V první kapitole práce nazvané „Legislativa OUI v ČR“ je pojednáno o 

historii legislativy ochrany informací v ČR, důvodu vzniku zákona a o vymezení 

důležitých pojmů pro potřeby tohoto zákona.  

Jedná se o problematiku, která se vychází ze zákona o ochraně utajovaných 

informací. Legislativu ochrany informací v ČR upravuje zákon č. 412/2005 Sb., 

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon OUI). 

Tento zákon řeší 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. 

Podrobně jej rozpracovávají další odvozené vyhlášky, předpisy, směrnice, 

nařízení a dokumenty s celostátně závaznou platností. Jako ústřední správní úřad pro 

oblast ochrany utajovaných skutečností byl zřízen Národní bezpečnostní úřad (dále 

jen NBÚ), který je bezpečnostní autoritou České republiky. NBÚ byl zřízen zákonem 

č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností (zákon pozbyl účinnosti dnem 1. 

ledna 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 412/2005 Sb.). 

2.1. Historie 
Utajované informace, častěji nazývané státní tajemství, se v novodobé historii 

českého státu poprvé objevily v zákoně č. 50/1923 Sb.,na ochranu republiky. Zákon 

postihoval v republice nebezpečné aktivity - vojenskou zradu, atentáty a ohrožení 

státního tajemství. Ochrana státního tajemství byla zajištěná v § 5, kde nebylo státní 

tajemství jasně definováno: ”skutečnost, opatření nebo předmět, jež vláda tají v 

takovém zájmu, mají zůstati utajeny před cizí mocí”. [1] Tento problém nebyl řešen, 

protože vláda neoznačila tyto skutečnosti, opatření nebo předměty a rovněž žádným 

právním předpisem nestanovila kritéria pro tuto klasifikaci či pro postup klasifikace. 

Výjimku bylo potvrzování průmyslových podniků za podniky důležité pro obranu 

státu, které provádělo ministerstvo národní obrany (jednalo se o Nařízení vlády č. 

197/1936Sb., o podnicích důležitých pro obranu státu), z čehož se odvíjely povinnosti 

zachovávat tajemství související s podnikem. [2] 

Státní tajemství se dále objevuje v zákoně č. 231/1948 Sb., na obranu lidově-

demokratické republiky, kde trestněprávní úprava trestala čin vyzvědačství trestem 



smrti či těžkým žalářem až na doživotí, avšak státní tajemství zákon vymezil 

bezbřehou definicí: ”Státním tajemstvím se rozumí skutečnost, opatření nebo předmět, 

jež vláda tají v důležitém zájmu republiky, zejména v zájmu politickém, vojenském 

nebo hospodářském, nebo jež v takovém zájmu mají zůstati utajeny před cizí mocí 

nebo před cizími činiteli.” [3] (§ 5 odst. 3 zákona).  

V 70. letech se státní tajemství vyskytovalo v různých paragrafech trestního 

zákona a otázky ochrany státního tajemství (přesnější vymezení a stanovení 

povinností pro osoby) bylo řešeno pouze na úrovni vyhlášky ministerstva vnitra, která 

byla nedostačující. Tento nedostatek byl dokonce označen za slabinu i tehdejším 

ministrem vnitra při přijímání zákonné úpravy státního tajemství ve Federálním 

shromáždění v roce 1971. [2] 

Celá tato situace byla vyřešena v roce 1971, kdy byl přijat federální zákon č. 

102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, který reagoval na potřebu konkrétního 

vymezení státního tajemství a odpovědnosti za jeho udržování. Zákon se zčásti 

vztahoval na tajemství služební a hospodářské a měl dva  stupně utajovaných 

skutečností : 

• státní tajemství „Přísně tajné“, 

• hospodářské a služební tajemství „Tajné“, 

• státní tajemství „Přísně tajné“, 

• hospodářské a služební tajemství „Tajné“. 

Tento zákon poprvé vymezil pojem státního tajemství i povinnosti z něj 

vyplývající pro občany a jako takový představoval krok vpřed, pokud jde o právní 

jistoty a efektivnost správy státního tajemství. Byl jednoduchý, přehledný, přesně 

definoval jednotlivá ustanovení, takže nebyl možný dvojí výklad jednotlivých 

paragrafů. Za dobu jeho platnosti byl minimálně doplňován a upravován, takže 

neztrácel na přehlednosti a v organizacích byla poměrně široká praktická povědomost 

o manipulaci s dokumenty označených stupněm utajení „Tajné“ a „Přísně Tajné“. Byl 

prověřen praxí a byl funkční. Kladl velký důraz na kontrolní činnosti. Tento zákon 

byl natolik vhodný, že byl použitelný i v demokratických poměrech po roce 1989 až 

do doby, kdy Česká republika musela ve vztahu k zahraničí dostát svým závazkům 

z oblasti ochrany utajovaných skutečností (vliv bezpečnostní politiky NATO, resp. 



jeho klíčových dokumentů). Nový zákon č. 148/98 Sb., o ochraně utajovaných 

skutečností [4] (dále jen zákona OUS) spočíval v posílení úpravy procesních pravidel 

v tzv. bezpečnostním řízení, nárůstu úpravy co se týče technických záležitostí 

(administrativní bezpečnost a další, certifikace zabezpečovacích prostředků a 

kryptografie). Zásadním přínosem byl vznik Národního bezpečnostního úřadu (dále 

jen NBÚ), nové pojmosloví a čtyři stupně utajovaných skutečností: 

• „VYHRAZENÉ“,  

• „DŮVĚRNÉ“, 

• „TAJNÉ“, 

• „PŘÍSNĚ TAJNÉ“. 

Nedostatkem zákona OUS bylo, že vznikal dlouhá léta  a jeho vydání se 

neustále prodlužovalo. Výsledkem byl zákon hodně obecný, s mnoha nepřesnostmi a 

možností dvojích výkladů. Zároveň velice brzy po jeho vydání se začalo s doplňky 

zákona i prováděcích směrnic, které rozpracovávaly jednotlivé oblasti bezpečnosti, 

tímto docházelo k situacím, že než se organizace přizpůsobila zákonu a prováděcím 

vyhláškám, došlo ke změnám, doplnění, opravám a začínalo se nanovo. V této době 

dochází ke vstupu ČR do Evropské unie (dále jen EU). Všechny tyto jmenované 

skutečnosti vedly k přípravě nového zákona OUI, který vešel v platnost 1.1.2006. 

Jedná se o zákon č. 412/2005 Sb.,  o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti (dále jen zákon OUI). 

2.2. Zákon č. 412/2005 Sb. 
Tento zákon zajistil odstranění nedostatků předchozí legislativy (zákon č. 

148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností) a harmonizuje legislativu České 

republiky v oblasti ochrany utajovaných informací s právními předpisy organizace 

NATO a Evropské unie. Na základě této změny dochází k sjednocení zabezpečení 

bezpečnostních požadavků a procedur, s cílem zajistit společný stupeň ochrany 

utajovaných skutečností vyměňovaných mezi stranami.  

Zákon OUI a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, přináší řadu změn 

a nových povinností nejen pro orgány státu, státní správy a samosprávy, ale také i pro 

podnikatelskou sféru. Současný zákon OUI sebou přináší změnu terminologie a 

upravuje implementace jednotlivých bezpečnostních opatření, ze kterých vyplynula 



nutnost přepracovat většinu bezpečnostních dokumentací. Zákon je rozčleněn do 9. 

částí a obsahuje 160 §. 

2.2.1. Část první – Základní ustanovení 
V první části je stanoven předmět úpravy zákona a hlavně jsou zde vymezeny 

pojmy, stanovené pro účely tohoto zákona. Jako první je definováno co je to 

utajovaná informace (utajovanou informací je informace v jakékoliv podobě 

zaznamenaná na jakémkoliv nosiči a 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). 

[3] 

Dále se v první části zákona pojednává o tom co je újma zájmu České 

republiky, o porušením povinnosti při ochraně utajované informace, kdo je 

odpovědnou osobou a kdo původcem utajované informace. Také se zde stanovuje cizí 

moc, kdo je to neoprávněná osoba, poučení o právech, ale i povinnostech a 

následcích. Na závěr první části je definován pojem bezpečnostní standard a 

bezpečnostní provozní mód.  

2.2.2. Část druhá - Ochrana utajovaných informací  
Tato část je jednou z nejrozsáhlejších částí tohoto zákona a má 12 hlav. 

V hlavě I jsou úvodní ustanovení, která definují:

• Újmu zájmu České republiky a stanovuje nevýhodnost pro zájmy České 

republiky, 

• V § 4 stanovuje druhy klasifikací stupně 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. [3] 



• Nakonec Hlavy I jsou stanoveny druhy zajištění ochrany utajovaných 

informací: 

a) personální bezpečností,  

b) průmyslovou bezpečností, 

c) administrativní bezpečností, 

d) fyzickou bezpečností, 

e) bezpečností informačních, nebo komunikačních systémů, 

f) kryptografickou ochranou. 

Hlava II  „Personální bezpečnost“ 

Personální bezpečnost tvoří systém opatření, jejichž cílem je, aby se 

s utajovanými informacemi seznamovaly pouze fyzické osoby, které je nezbytně 

potřebují k výkonu své činnosti. Personální bezpečnostní procedury musí být 

navrženy tak, aby na jejich základě bylo možné zjistit, zda určité osobě může být 

vydáno osvědčení fyzické osoby, za účelem se  seznamovat s utajovanými 

skutečnostmi. Všechny osoby, které vyžadují přístup k utajovaným informacím 

z titulu svých pracovních povinností, musí být proto předem náležitě bezpečnostně 

prověřeny a následně poučeny. Na závěr je jim vydáno osvědčení nebo bezpečnostní 

oprávnění (pokud zákon nestanoví jinak) a stávají se určenými osobami. Součástí 

personální bezpečnosti jsou rovněž opatření zajišťující ochranu této osoby. Ze zákona 

vyplývá, že jsou rozdílné podmínky k udělení osvědčení fyzické osoby 

k seznamování se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené, na rozdíl od 

podmínek, které musí osoba splnit pro seznamování se s utajovanými informaci 

stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné. Dále zákon stanovuje kdo a jaké 

osvědčení fyzické osobě vydává.  

V této hlavě jsou stanoveny podmínky přístupu fyzické osoby k utajované 

informaci stupně utajení „Vyhrazené“, její bezúhonnosti (viz. § 8). Dále jsou zde 

stanoveny podmínky vydání Oznámení, kdo jej vydává, jeho platnost a zánik, 

zároveň jsou zde stanoveny povinnosti pro fyzickou osobu, vůči tomu, kdo vydal 

Oznámení. Podmínky pro vydání oznámení fyzické osoby k seznamování se 

s utajovanou informací stupně utajení „Vyhrazené“ (§ 6): 

a) je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, 

b) dosáhla alespoň 18 let věku,  



c) je bezúhonná. [3] 

Druhá část této Hlavy pojednává o podmínkách přístupu fyzické osoby 

k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné (§ 12), které jsou: 

a) je státním občanem České republiky nebo státním občanem členského státu 

Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy, 

b) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2, 

c) je osobnostně způsobilá, 

d) je bezpečnostně spolehlivá. [3] 

Druhá část této Hlavy pojednává o podmínkách přístupu fyzické osoby 

k utajované informaci stupně utajení „Důvěrné“, „Tajné“ a „Přísně tajné“ (§ 12), 

které jsou: 

d) je státním občanem České republiky nebo státním občanem členského státu 

Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy, 

e) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2, 

f) je osobnostně způsobilá, 

g) je bezpečnostně spolehlivá. [3] 

Osobní způsobilost §13 se ověřuje na základě prohlášení pro stupeň 

„Vyhrazené“ a „Důvěrné“, nebo na základě znaleckého posudku o osobní 

způsobnosti  pro stupeň „Tajné“ a „Přísně tajné“. Zpravodajské služby a Ministerstvo 

vnitra ověřuje osobnostní způsobilost na základě psychologického vyšetření 

psychologickým pracovištěm obou jmenovaných složek. 

V závěru hlavy II je v § 14 rozebrána otázka bezpečnostní způsobilosti. V této 

části je definován pojem bezpečnostní riziko (v odstavci 1 co je bezpečnostní riziko a 

v odstavci 2 co lze za bezpečnostní riziko považovat). Fyzická osoba je bezpečně 

způsobilá, pokud u ní není zjištěno bezpečnostní riziko. 

Hlava III „Průmyslová bezpečnost“  

Průmyslovou bezpečnost tvoří systém opatření na ochranu utajovaných 

informací, na základě kterých je umožněn podnikateli přístup k utajované informaci 

jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své činnosti a je držitelem platného 

osvědčení podnikatele. Problematiku průmyslové bezpečnosti řeší pouze zákon OUI. 

Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele jsou stanoveny v § 16 a tyto podmínky 

musí podnikatel splňovat po celou dobu platnosti osvědčení podnikatele. 



Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele § 16: 

a) který je ekonomicky stabilní, 

b) který je bezpečnostně spolehlivý, 

c) který je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací, 

d) pokud odpovědná osoba a prokuristé jsou držiteli platného osvědčení fyzické 

osoby nejméně pro takový stupeň utajení, pro který žádá podnikatel o vydání 

osvědčení podnikatele, nebo jsou držiteli platného oznámení v případě, že má 

být vydáno osvědčení podnikatele pro stupeň utajení „Vyhrazené“. [3] 

V hlavě III je stanovená ekonomická stabilita, bezpečnostní způsobilost, 

bezpečnostní spolehlivost a formy přístupu podnikatele k utajované skutečnosti. 

Hlava IV „Administrativní bezpečnost“ 

Administrativní bezpečnost tvoří systém opatření, jejichž cílem je ochrana 

utajovaných informací a stanovení postupů při jejich tvorbě, příjmu, evidenci, 

zpracovávání, ukládání, zapůjčování, přenášení, vyřazování, skartaci a archivaci, 

případně i jiné manipulaci. Všechny nosiče utajovaných informací a utajované 

předměty musí být evidovány tak, aby byl neustálý přehled o jejich stavu, pohybu a 

místě uložení. Rovněž musí být přehled i o osobách, které s nimi přišly do styku. 

V této části zákona se hovoří o tom, kdo je povinen vyznačit stupeň utajení, 

evidenční číslo a datum vzniku. Jakým způsobem se evidují informace poskytnuté 

České republice cizí mocí a o zpřísněných podmínkách na informace z oblasti 

kryptografické ochrany (označení „KRYPTO“), nebo informace z oblasti zbraní 

hromadného ničení (označení „ATOMAL“).  

V závěru této hlavy se stanovují povinnosti pro prováděcí předpis, který 

rozpracuje příslušné § hlavy IV.   

Hlava V „Fyzická bezpečnost“ 

Fyzickou bezpečnost tvoří systém opatření, jejichž cílem je zabránit 

nepovolané osobě v přístupu do objektů nebo prostor, kde se vyskytují utajované 

informace, nebo zabránit poškození, znehodnocení, zničení či jinému ohrožení 

utajované informace. 



 Zákon definuje co je to objekt a co zabezpečená oblast (§ 24), které se podle 

nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v nich ukládá, zařazují do 

kategorií (§ 25): 

a) „Přísně tajné“, 

b) „Tajné“, 

c) „Důvěrné“,  

d) „Vyhrazené“. [3] 

Stanovuje zařazení zabezpečené oblasti podle možnosti přístupu k utajované 

informaci zařazují do tříd (§ 25): 

a) třída I, kdy vstupem do této oblasti dochází k seznámení s utajovanou 

informací,  

b) třída II, kdy vstupem do této oblasti nedochází k seznámení s utajovanou 

informací. [3] 

Jsou zde stanoveny povinnosti odpovědné osoby, které musí splnit před 

projednávání utajovaných informací, aby nedocházelo k jejich úniku. Kdo kontrolu 

provádí a výjimky pro policii a zpravodajské služby . 

Zákon stanovuje opatřením fyzické bezpečnosti, které jsou (§ 27):  

a) ostraha,  

b) režimová opatření,  

c) technické prostředky. [3] 

Opatření daná § 27 jsou rozebrána v následných § 28 – 31.  

V závěru hlavy V je popsán projekt fyzické bezpečnosti, který je povinný pro 

oblasti , které obsahují utajované informace (§ 32). Projekt obsahuje: 

a) určení objektu a zabezpečených oblastí, včetně jejich hranic a určení kategorií 

a tříd zabezpečených oblastí, 

b) vyhodnocení rizik, 

c) způsob použití opatření fyzické bezpečnosti, 

d) provozní řád objektu 

e) plán zabezpečení objektu a zabezpečených oblastí v krizových situacích. [3] 



§ 32 pojednává i o zvláštních případech zabezpečených oblastí a následném 

obsahu projektu, dále se v této hlavě hovoří, kde se projekt ukládá a stanovují se 

zmocňovací ustanovení. 

Hlava VI „Bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů“ 

Bezpečnost informačních systémů tvoří systém opatření k zabezpečení 

ochrany utajovaných informací v informačních systémech. Informační systémy 

používané k nakládání s utajovanými skutečnostmi jsou povinně certifikovány NBÚ. 

Komunikační systém je systém nakládající s utajovanými informacemi, který  

zajišťuje přenos těchto informací mezi koncovými uživateli a zahrnuje koncové 

komunikační zařízení, přenosové prostředí, kryptografické prostředky, obsluhu 

a provozní podmínky a postupy. 

V hlavě VI zákona na ochranu utajovaných skutečností je definován pojem 

informační systém (dále jen IS) v § 34, co je to IS, co musí splňovat a za jakých 

podmínek je možné nakládat s utajovanou informací. 

V druhé části hlavy VI v § 36 je definován komunikační systém, opět se zde 

popisuje, co to je komunikační systém, podmínky pro jeho provozování, ale na rozdíl 

od IS (má bezpečnostní dokumentaci) je zde stanoven projekt bezpečnosti 

komunikačního systému a jeho obsah.   

Hlava VII „Ochrana utajovaných informací v kopírovacím zařízení, zobrazovacím 

zařízení nebo psacím stroji s pamětí“ 

V této hlavě je pojednáno o elektronických zařízeních, které nejsou součástí 

certifikovaného informačního nebo komunikačního systému a přesto se zde 

zpracovávají utajované informace. Je zde stanoveno, kdo zpracovává provozní 

bezpečnostní směrnice bez které nelze v daném elektronickém zařízení zpracovávat 

utajované informace a co je v dané směrnici uvedeno. 

Hlava VIII „Kryptografická ochrana“ 

Kryptografickou ochranu utajovaných informací tvoří systém opatření na 

ochranu těchto skutečností pomocí kryptografických metod při zpracování, přenosu, 

ukládání a archivaci utajovaných informací v přenosových, výpočetních 

a informačních systémech. Kryptografická ochrana utajovaných informací je 

zajišťována kryptografickými prostředky a odborně způsobilými pracovníky. 



Odbornou způsobilost pracovníků kryptografické ochrany utajovaných skutečností 

ověřuje NBÚ, nebo jím pověřená organizace. 

K ochraně utajovaných informací musí být používány kryptografické 

prostředky certifikované NBÚ, nebo organizace, kterou NBÚ pověřil. Právním 

předpisem jsou stanoveny způsoby použití, nasazování, evidence kryptografických 

prostředků, používání klíčových materiálů a zjišťování odborné způsobilosti 

pracovníků kryptografické ochrany utajovaných skutečností. 

V této hlavě je popsána kryptografická ochrana § 37, a jsou zde definovány 

pojmy kryptografický materiál, kryptografický prostředek, kryptografický klíč, 

kryptografická písemnost a kryptografické pracoviště. V § 38 je popsán výkon 

kryptografické ochrany a kdo jej smí provést. 

Hlava VIII pokračuje stanovením zvláštní odborné způsobilosti, která se 

ověřuje odbornou zkouškou, která se skládá ze znalostí odborných předpisů, 

provozních předpisů, bezpečnostních standardů z oblasti kryptografické ochrany 

utajovaných informací. Je zde stanoveno kdo odbornou zkoušku provádí s časovými 

údaji (podání žádosti provedení odborné zkoušky, její provedení a možnosti 

opakování). 

Dále se v § 40 – 42 rozebírá co je to provozní obsluha, stanovuje manipulace 

s kryptografickým materiálem a popisuje se přeprava kryptografického materiálu. V § 

42 jsou stanoveny podmínky vývozu certifikovaných kryptografických prostředků 

mimo území České republiky. 

V závěru hlavy VIII se hovoří o kompromitaci kryptografického materiálu, 

zmocňovacím ustanovení pro prováděcí předpis a kompromitující elektromagnetické 

vyzařování. 

Hlava IX „Certifikace“ 

Certifikace(§46)  je postup, jímž Úřad  

a) ověřuje způsobilost technického prostředku k ochraně utajovaných informací, 

b) ověřuje způsobilost informačního systému k nakládání s utajovanými 

informacemi, 

c) ověřuje způsobilost kryptografického prostředku k ochraně utajovaných 

informací, 



d) ověřuje způsobilost kryptografického pracoviště pro vykonávání činností 

podle §37 odst. 6, nebo 

e) ověřuje způsobilost stínící komory k ochraně utajovaných informací. [3] 

V této hlavě jsou stanoveny náležitosti (obsah) certifikátů vydávaných NBÚ 

různým technickým prostředkům (např. informační systém, kryptografický 

prostředek, nebo stínící komora). Také jsou zde stanoveny povinnosti pro fyzické 

osoby, nebo podnikatele ohledně podání žádosti o vydání certifikátu a lhůty platnosti 

těchto certifikátů (§ 46 – 51). 

V závěru hlavy IX se hovoří o smlouvě o zajištění činnosti a jejích 

podmínkách mezi NBÚ a orgánem státu, nebo podnikatelem. 

Hlava X „Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a 

zprošťování mlčenlivosti“ 

V této hlavě se hovoří o veřejných listinách, o osvědčení fyzické osoby a 

osvědčení pro podnikatele, jejich obsahu, platnosti § 55, ale také o důvodech zániku 

těchto osvědčení. 

V § 57 – 63 se hovoří o osvědčení pro cizí moc (fyzická osoba i podnikatel) a 

o zvláštních přístupech k utajované informaci. 

V závěru této hlavy X se v § 63 se pojednává o zproštění povinnosti 

zachovávat mlčenlivost. 

Hlava XI „Povinnosti při ochraně utajovaných informací“ 

V této části zákona jsou stanovené obecné povinnosti týkající se nálezu 

utajované informace, zachovávání mlčenlivosti a oznamování změn podle § 94. 

Dále jsou zde v § 66 – 71 stanovené povinnosti fyzické osoby a podnikatele 

s přístupem k utajovaným informacím, odpovědné osoby, právnické osoby a 

bezpečnostní ředitel.  

V této hlavě jsou také stanoveny povinnosti při ochraně průmyslového 

vlastnictví a povinnosti ministerstev a správních úřadů každoročně zpracovat 

personální projekt. 

 

 



Hlava XII „Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku“ 

V této hlavě jsou stanoveny podmínky poskytování utajovaných informací cizí 

moci, způsob poskytnutí, obsah žádosti o povolení, nebo o souhlas a v § 79 se hovoří 

o registru utajovaných informací a ústředním registru utajovaných informací 

zřízeným NBÚ.    

2.2.3. Část třetí - Bezpečnostní způsobilost 
V této části je definována citlivá činnost, kdo ji může vykonávat, přesněji 

řečeno se jedná o osobu, která je držitelem dokladu bezpečnostní způsobilosti fyzické 

osoby. 

Podmínky pro vydání dokladu (§81) 

Doklad Úřad vydá fyzické osobě, která  

a) je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, 

b) dosáhla alespoň 18 let věku, 

c) je bezúhonná, 

d) je osobnostně způsobilá, 

e) je spolehlivá. [3] 

Třetí část obsahuje podmínky bezúhonnosti, osobní způsobilosti, nebo 

spolehlivosti a jakým způsobem se pro účely bezpečnostní spolehlivosti posuzují. 

V závěru třetí části se v § 88 pojednává o výkonu citlivé činnosti zpravodajských 

služeb. 

2.2.4. Část čtvrtá – Bezpečnostní řízení 

Tato část zákona pojednává o průběhu bezpečnostního řízení, výsledkem 

kterého je vydání, nebo nevydání rozhodnutí. Jsou zde definovány obecné zásady 

bezpečnostního řízení a kdo je účastník řízení. 

V hlavě II čtvrté části zákona je popsán průběh řízení. 

Popsány jsou potřebné dokumenty a to z hlediska obsahu, nebo potřebných 

časových lhůt (stáří předložených dokumentů, nebo časová lhůta vyřízení žádostí), 

tak i ostatní subjekty řízení (svědek, soudní znalec). Jedná se o tyto dokumenty: 

• žádost fyzické osoby, 

• dotazník fyzické osoby, 

• žádost podnikatele, 



• dotazník podnikatele, 

• bezpečnostní dokumentace podnikatele, 

• žádost o doklad, 

• dotazník. 

V § 107 a 108 jsou stanoveny úkony v řízení se stanovením rozdílů vydání 

osvědčení pro stupeň „Důvěrné“, „Tajné“ a „Přísně tajné“. Také je zde citováno, za 

jakých podmínek lze řízení přerušit, nebo jej zastavit.    

2.2.5. Část pátá – Výkon státní správy 
Tato část začíná §136, který pojednává o NBÚ. 

(1) Státní správu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní 

způsobilosti vykonává Úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(2) V čele Úřadu je ředitel, kterého jmenuje po projednání ve výboru Poslanecké 

sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti vláda, která ho též odvolává. 

(3) Ředitel Úřadu je odpovědný předsedovi vlády nebo pověřenému členovi 

vlády. [3] 

V § 137 – 139 jsou stanoveny pravomoci, povinnosti a úkoly, které NBÚ plní 

v oblasti ochrany utajovaných informací. 

V této části zákona se také pojednává o zpravodajských službách a 

ministerstvu vnitra a policii, jejich pravomocích a povinnostech.  

2.2.6. Část šestá – Státní dozor 
Tato část zákona hovoří o dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací, jak 

orgány státu, podnikatelé a fyzické osoby dodržují právní předpisy v této oblasti. 

2.2.7. Část sedmá – Kontrola činnosti úřadu 
Činnost NBÚ kontroluje Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje 

zvláštní kontrolní orgán § 145 - 147. 

2.2.8. Část osmá – Správní delikty 
V této části zákona jsou definovány přestupky, kterých se podle tohoto zákona 

může dopustit jak fyzická, nebo právnická osoba a podnikatel. Zároveň jsou zde 

stanoveny výše pokuty za tyto přestupky. 

 



2.2.9. Část devátá – Přechodná a závěrečná ustanovení 
Jde o poslední část zákona, kde jsou stanovena přechodná ustanovení, která 

potvrzují platnosti dokumentů vydaných podle předcházejícího zákona č. 148/1998 

Sb., o ochraně utajovaných skutečností.   

2.3. Zákon č. 413/2005 Sb. 
Tento zákon upravuje změny v zákonech v souvislosti s přijetím zákona na 

OUI (např. Trestní zákon, Trestní řád, Občanský soudní řád, Zákoník práce, zákon o 

ozbrojených silách České republiky…atd.).  

2.4. Nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
Za stanovení stupně utajení zodpovídá původce informace v rámci rozsahu 

stupňů utajení a v souladu s nařízením vlády  č. 522/2005, kterým je  stanoven 

seznam utajovaných informací (dále jen SUI). Toto nařízení určuje stupeň nebo 

rozsah stupňů utajení utajovaných informací a je v přílohách rozděleno na obecnou 

část a na ostatní oblasti působnosti (viz. přílohy č. 1 – 20). 

Toto nařízení stanoví 

a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací, 

b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva 

dopravy, 

c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva 

financí, 

d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva 

informatiky, 

e) 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, 

k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti 

Ministerstva zemědělství, 

l) v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České 

národní banky, 

m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého 

telekomunikačního úřadu, 

n) v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře 

prezidenta republiky, 

o) v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Komise pro 

cenné papíry,  

p) v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního 

bezpečnostního úřadu, 

q) 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, 

t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti 

zpravodajských služeb České republiky. [5] 

Původce klasifikuje utajovanou informaci tak, že na prvním místě ji vyhledá 

v seznamech utajované informace uvedených v přílohách č. 2 – 20, a není-li tam, tak 

ji klasifikuje podle přílohy č. 1 (obecná část). [5] 

2.5. Vyhlášky NBÚ 
V této části práce popisuje druhy zajištění utajované informace po oblastech, 

s uvedením příslušných vyhlášek NBÚ (úplné texty vyhlášek NBÚ jsou online 

přístupné na oficiálních stránkách NBÚ na adrese http://www.nbu.cz/ ). 

 



2.5.1. Vyhláška NBÚ č. 523/2005 Sb. 
Vyhláška č. 523/2005, o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 

a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o 

certifikaci stínicích komor je právním předpisem.  Jsou zde stanoveny požadavky na 

informační systémy a komunikační systémy, které nakládají s utajovanými 

informacemi, způsob provedení certifikace a schvalování jejich projektů bezpečnosti. 

Dále tato vyhláška řeší ochranu utajovaných informací v kopírovacím zařízení, 

zobrazovacím zařízení a psacím stroji s pamětí, ochranu utajovaných informací před 

jejich únikem kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním a provádění 

certifikace stínicích komor. [6] 

Bezpečnosti informačního systému se dosahuje uplatněním souboru opatření 

z oblastí: 

a) počítačové a komunikační bezpečnosti, 

b) kryptografické ochrany, 

c) ochrany proti úniku kompromitujícího elektromagnetického vyzařování, 

d) administrativní bezpečnosti a organizačních opatření, 

e) personální bezpečnosti, 

f) fyzické bezpečnosti informačního systému. [6] 

 

2.5.2. Vyhlášky NBÚ č. 524/2005 Sb. a č. 525/2005 Sb. 
Problematiku kryptografické ochrany řeší vyhlášky: 

• Vyhláška NBÚ č. 524/2005, o zajištění kryptografické ochrany utajovaných 

informací, která stanoví podrobnosti o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti 

pracovníka kryptografické ochrany, způsoby a prostředky manipulace s 

kryptografickým materiálem, podrobnosti způsobu vyznačování náležitostí na 

utajované informaci z oblasti kryptografické ochrany a administrativní 

pomůcky kryptografické ochrany a další podrobnosti k zajištění 

kryptografické ochrany utajovaných informací. [7] 

• Vyhláška NBÚ č. 525/2005, o provádění certifikace při zabezpečování 

kryptografické ochrany utajovaných informací, která stanoví náležitosti 

žádosti o certifikaci kryptografického prostředku a kryptografického 

pracoviště, dále dokumentaci nezbytnou k provedení certifikace 



kryptografického prostředku a kryptografického pracoviště, vzor certifikátu 

kryptografického prostředku a kryptografického pracoviště, obsah 

certifikační zprávy, způsob a podmínky provádění certifikace 

kryptografického prostředku a kryptografického pracoviště, a na závěr 

stanoví náležitosti žádosti orgánu státu nebo podnikatele o uzavření smlouvy 

o zajištění činnosti.[8] 

2.5.3. Vyhláška NBÚ č. 526/2005 Sb. 
Oblast průmyslové bezpečnosti řeší Vyhláška NBÚ č. 526/2005 Sb., o 

stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech 

písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání 

osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele. V této vyhlášce jsou 

stanoveny: 

• vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti, 

• písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele, 

• způsob podání žádosti podnikatele. [9] 

2.5.4. Vyhláška NBÚ č. 527/2005 Sb. 
Oblast personální bezpečnosti řeší Vyhláška NBÚ č 527/2005 Sb., o stanovení 

vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech 

písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o 

doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí 

(vyhláška o personální bezpečnosti).  

V této vyhlášce jsou stanoveny: 

• vzory v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti, 

• vzory v oblasti personální bezpečnosti,  

• vzory v oblasti bezpečnostní způsobilosti,  

• seznam písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a 

žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby,  

• způsob podání žádostí. [10] 

 



2.5.5. Vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb. 
Vyhláškou NBÚ č. 528/2005, o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků jsou stanoveny způsoby zajištění fyzické bezpečnosti, jejichž součástí jsou 

aktivní i pasivní bezpečnostní opatření. Tato vyhláška stanoví bodové ohodnocení 

jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení zabezpečené 

oblasti a jednací oblasti, základní metodu hodnocení rizik, další požadavky na 

opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace technického prostředku. [11] 

Rozsah použití technických prostředků k zabezpečení zabezpečené oblasti se 

stanoví v závislosti na kategorii a třídě dané zabezpečené oblasti a vyhodnocení rizik 

podle § 10 odst.3: 

a) pro kategorii Vyhrazené - mechanické zábranné prostředky, 

b) pro kategorii Důvěrné - mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace, 

c) pro kategorii Tajné a Přísně tajné - mechanické zábranné prostředky, systémy 

pro kontrolu vstupů, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, speciální 

televizní systémy, zařízení elektrické požární signalizace. [11] 

2.5.6. Vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb. 
Oblast administrativní bezpečnosti řeší Vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb., o 

administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. Tato vyhláška 

stanoví podrobnosti postupu při stanovení stupňů utajení, tvorbě, evidenci ukládání, 

zapůjčování, skartaci a archivaci utajovaných písemností, dále tato vyhláška řeší 

registry utajovaných informací, jejich členění, zřízení a povinnosti. Registr je určen 

k manipulaci s cizími utajovanými informacemi NATO, EU a ostatních smluvních 

stran. V přílohách vyhlášky jsou stanoveny potřebné vzory k manipulaci 

s písemnostmi listinného i nelistinného charakteru. [12] 

 

 

 

 



3. LEGISLATIVA OUI V ZAHRANIČÍ 
3.1. Legislativa NATO 

Legislativu NATO řeší hlavní dokument označený C-M(2002)49 (dále jen C-

M dokument). Jedná se o sdělení Generálního tajemníka NATO George Robertsona. 

Dokument je zároveň bezpečnostní politikou a stanovuje hlavní zásady a minimální 

bezpečnostní standardy, jimiž se musí NATO, jeho členské státy a civilní a vojenské 

orgány NATO řídit, aby v každé zemi byl zajištěn společný stupeň ochrany 

utajovaných skutečností, které si strany vyměňují. Bezpečnostní postupy NATO 

fungují maximálně efektivně pouze tehdy, pokud jsou založeny na národním 

bezpečnostním systému, a pokud jsou tímto systémem podporovány. [13] 

3.1.1. C-M(2002)49 

Země NATO a civilní a vojenské orgány NATO musejí zajistit dodržování 

základních bezpečnostních principů a minimálních bezpečnostních standardů 

uvedených v tomto C-M dokumentu a zabezpečit tak utajované skutečnosti před 

ztrátou důvěrnosti, integrity a dostupnosti. [13] 

Dokument C-M se skládá: 

• sdělní Generálního tajemníka – který dokument tato C-M nahrazuje, a zároveň 

uvádí směrnice, které C-M dokument rozšiřují.  

• příloha „A“ – Bezpečnostní dohoda – tato příloha pojednává o povinnostech 

na kterých se strany NATO dohodly (vytvoření Národních bezpečnostních 

úřadů, chránit a zabezpečit utajované informace označené NATO, nebo 

vypracované a předložené členským státem NATO, dále podmínky této 

dohody a její platnost), 

• příloha „B“ – Hlavní zásady bezpečnosti – zde jsou stanoveny cíle a úkoly, 

oblasti aplikace (základní principy a minimální standardy), autorita, hlavní 

zásady, definice (personální bezpečnost, fyzická (objektová) bezpečnost, 

bezpečnost informací, INFOSEC, průmyslová bezpečnost), dále se zde 

pojednává o ochraně informací v klíčových bodech, stanovení odpovědnosti 

za zajištění bezpečnosti v následujících orgánech NATO: 

 Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) (NSA),  

 Určený bezpečnostní úřad (Designated Security Authority) (DSA), 



 Bezpečnostní výbor NATO (NATO Security Committee) (NSC), 

 Úřad NATO pro bezpečnost (NATO Office of Security) (NOS), 

 Vojenský výbor NATO a vojenské orgány NATO, 

 Civilní orgány NATO, 

 INFOSEC, 

v závěru přílohy „B“ je popsán způsob bezpečnostní koordinace při vzniku 

bezpečnostního problému nebo návrhu strany členských zemí a civilních a 

vojenských orgánů NATO, které by znamenaly modifikaci bezpečnostních 

procedur NATO, [13] 

• příloha „C“ – Personální bezpečnost - určuje politiku a minimální standardy 

pro personální bezpečnost. Další podrobnosti jsou uvedeny v doplňující 

směrnici k otázkám personální bezpečnosti, [13] 

příloha „D“ – Fyzická (objektová) bezpečnost - určuje politiku a minimální 

standardy pro opatření v oblasti fyzické (objektové) bezpečnosti, která slouží k 

ochraně utajovaných skutečností NATO. Další podrobnosti jsou uvedeny 

v doplňující směrnici k otázkám fyzické (objektové) bezpečnosti, [13] 

• příloha „E“ – Bezpečnost informací - určuje politiku a minimální standardy 

pro zajištění bezpečnosti utajovaných skutečností NATO. Další podrobnosti 

jsou uvedeny v doplňující směrnici k otázkám bezpečnosti informací, [13] 

• příloha „F“ – INFOSEC - určuje politiku a minimální standardy ochrany 

utajovaných skutečností NATO a doplňující systémové služby a zdroje. 

Podpůrné systémové služby a zdroje (Supporting System Services and 

Resources) – služby a zdroje, které jsou požadovány za účelem dosažení 

bezpečnostních cílů systémů; patří sem například šifrové mechanismy a 

zařízení, materiály COMSEC, adresářové služby a vnější zařízení a ovládací 

prvky v komunikačních, informačních a jiných elektronických systémech 

(dále v této Příloze jen „systémy /systems/“), které ukládají, zpracovávají 

nebo přenášejí (nadále v tomto významu použity v této Příloze jen tvary 

slovesa „zpracovávat /handle/) utajované skutečnosti NATO, [13] 

• příloha „G“ – Průmyslová bezpečnost - se zabývá bezpečnostními aspekty 

průmyslových operací, které jsou specifické pro jednání o utajovaných 



kontraktech NATO a pro jejich zadávání a plnění v průmyslovém měřítku. 

Opomenuto není ani uvolňování utajovaných skutečností NATO v průběhu 

předkontraktačních jednání. [58] 

3.1.2. C-M(2002)49-AC-35-D-2000 
Tento dokument „Směrnice k otázkám personální bezpečnosti“ C-M(2002)49-

AC-35-D-2000 je doplňkem Přílohy „C“ k Bezpečnostní politice NATO (C-

M/2002/49). Směrnice řeší závazná ustanovení včetně informací, které objasňují 

jejich význam.  

Tato směrnice se zabývá následujícími aspekty: 

(a) personální bezpečnostní osvědčení: 

(i) vymezení odpovědnosti; 

(ii) požadavky na stanovení pozic, kde je vyžadováno odpovídající 

personální bezpečnostní osvědčení (PSC); 

(iii) kritéria hodnocení způsobilosti pro PSC; 

(iv) požadavky kladené na šetření spojené s vydáním bezpečnostních 

osvědčení na úrovni NATO DŮVĚRNÉ, NATO TAJNÉ a COSMIC 

PŘÍSNĚ TAJNÉ; 

(v) požadavky spojené s předáním jednotlivých PSC zaměstnancům 

civilních a vojenských orgánů NATO; 

(vi) požadavky na přehodnocení jednotlivých PSC; 

(vii) postup při zjištění negativních informací o osobě, jíž bylo vystaveno 

PSC; a 

(viii) požadavky na vedení záznamů o personálních bezpečnostních 

osvědčeních vydaných jednotlivým osobám; 

(b) povědomí jednotlivých osob o existenci bezpečnostních specifik a předávání 

kvalifikovaných informací v tomto ohledu; 

(c) povolování přístupu k utajovaným skutečnostem NATO – dočasná 

jmenování, jednorázový přístup, přístup v mimořádných situacích a účast 

na konferencích a setkáních; 

(d) personální bezpečnostní osvědčení pro kurýry, členy ostrahy a doprovodu; 

(e) přístup ze strany občanů zemí, které nejsou členy NATO. [14] 



3.1.3. C-M(2002)49-AC-35-D-2001 
Tento dokument je Směrnicí k otázkám fyzické (objektové) bezpečnosti 

(Directive on Personnel Security) C-M(2002)49-AC-35-D-2001, a je doplňkem 

Bezpečnostní politiky NATO, Přílohy „D“ k Bezpečnostní politice NATO C-

M(2002)49. Pro členské země, jednotlivá velitelství a orgány NATO je směrnice svou 

povahou závazná a direktivní. [15] 

Směrnice se zabývá následujícími aspekty:  

(a) bezpečnostní požadavky; 

(b) fyzická (objektová) bezpečnostní opatření; 

(c) minimální standardy pro ukládání utajovaných skutečností NATO; 

(d) ochrana proti útokům technické povahy;  

(e) fyzická (objektová) bezpečnost komunikačních a informačních systémů 

(CIS). [15] 

3.1.4. C-M(2002)49-AC-35-D-2002-REV 1 
Tento dokument je první revizí Směrnic, které jsou určeny na podporu 

Bezpečnostní politiky NATO, C-M(2002)49. Směrnice k otázkám bezpečnosti 

informací C-M(2002)49-AC-35-D-2002-REV 1 je doplněk Přílohy „E“ 

k Bezpečnostní politice NATO (C-M/2002/49). Tato směrnice obsahuje závazná 

ustanovení včetně informací, které objasňují jejich význam. Pro členské státy NATO, 

velitelství a orgány NATO je svou povahou závazná a direktivní. [16] 

Tato směrnice se zabývá následujícími aspekty: 

(a) přidělování stupňů utajení a označování informací; 

(b) kontrola a nakládání s informacemi; 

(c) pořizování reprodukcí, překladů a výtahů informací; 

(d) šíření a předávání informací za pomoci fyzických prostředků; 

(e) příjem a záznamy; 

(f) likvidace a ničení; 

(g) přestupky proti zásadám bezpečnosti, porušování bezpečnosti a 

kompromitace;  



(h) bezpečnostní opatření pro uvolňování utajovaných skutečností NATO 

zemím, které nejsou členy NATO, a mezinárodním organizacím. [61] 

Stupně utajení vypovídají o citlivosti informací NATO a používají se za účelem 

upozornění příjemců na potřebu zajištění ochrany odpovídající stupni poškození, ke 

kterému by mohlo dojít v důsledku neoprávněného přístupu nebo prozrazení. Stupně 

utajení NATO a jejich význam lze shrnout následovně: 

(a) COSMIC PŘÍSNĚ TAJNÉ (COSMIC TOP SECRET) (CTS) - neoprávněné 

prozrazení by způsobilo NATO mimořádně závažné škody; 

(b) NATO TAJNÉ (NATO SECRET) (NS) - neoprávněné prozrazení by 

způsobilo NATO závažné škody; 

(c) NATO DŮVĚRNÉ (NATO CONFIDENTIAL) (NC) - neoprávněné 

prozrazení by poškodilo NATO; a 

(d) NATO VYHRAZENÉ (NATO RESTRICTED) (NR) – neoprávněné 

prozrazení by bylo pro zájmy nebo pro působení NATO nevýhodné. [16] 

3.1.5. C-M(2002)49-AC-35-D-2003 
Směrnice k otázkám průmyslové bezpečnosti C-M(2002)49-AC-35-D-2003 je 

doplňkem Přílohy „G“ k Bezpečnostní politice NATO (C-M/2002/49). Tato směrnice 

obsahuje závazná ustanovení včetně informací, které objasňují jejich význam. [17] 

Tato směrnice se zabývá následujícími aspekty: 

(a) jednání o utajovaných kontraktech NATO a jejich zadávání; 

(b) bezpečnostní požadavky kladené na utajované kontrakty NATO; 

(c) uvolňování utajovaných skutečností NATO ve fázi přípravy kontraktu; 

(d) konsorcia a společné podniky; 

(e) bezpečnostní osvědčení v oblasti průmyslu pro kontrakty NATO; 

(f) personální bezpečnostní osvědčení pro zaměstnance institucí; 

(g) mezinárodní přeprava utajovaného materiálu NATO;  

(h) postupy spojené s uskutečněním návštěv na mezinárodní úrovni. [17] 

3.1.6. C-M(2002)49-AC-35-D-2004 
Obsah tohoto dokumentu je utajován na stupni „NATO VYHRAZENÉ“. 

V případě potřeby je možné standardní cestou vyžádat v NBÚ za slnění podmínek 

personální bezpečnosti a zásady : 



„MOŽNOSTI SEZNAMOVAT SE S UTAJOVANÝMI SKUTEČNOSTMI 

POUZE NA ZÁKLADĚ POTŘEBY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLNĚNÍ PRACOVNÍCH 

ÚKOLŮ (NEED-TO-KNOW PRINCIPLE)“. [18] 

3.1.7. C-M(2002)49-AC-35-D-2005 
Tento dokument je Směrnicí k otázkám řízení INFOSEC pro komunikační a 

informační systémy C-M(2002)49-AC-35-D.2005 na podporu politiky NATO 

upravující zacházení s informacemi (NATO Information Management Policy) 

(NIMP), jednotlivých typů politik NATO pro utajované a neutajované informace, a 

Základní směrnice k otázkám INFOSEC (Primary Directive on INFOSEC). [19] 

Směrnice se zabývá následujícími aspekty: 

(a) Sekce I – Úloha INFOSEC a stanovení odpovědnosti zúčastněných 
subjektů (INFOSEC Roles and Responsibilities); 

(b) Sekce II - Schvalování bezpečnosti nebo akreditace CIS (Security 
Approval or Accreditation of CIS); 

(c) Sekce III – Management bezpečnostních rizik, jimž může být vystaven CIS 
NATO (Security Risk Management for NATO CIS); 

(d) Sekce IV – Bezpečnostní dokumentace (Security-related Documentation); 
(e) Sekce V – Ověření implementace bezpečnosti ve fázi „před schválením“ 

nebo „před akreditací“ („Pre-Approval“ or „Pre-Accreditation“ 
Security Implementation Verification); 

(f) Sekce VI – Bezpečnostní inspekce nebo kontrola CIS ve fázi „po 
schválení“ nebo „po akreditaci“ („Post-Approval“ or „Post-
Accreditation“ Security Inspection or Review of CIS); 

(g) Sekce VII – Hodnocení zranitelnosti CIS (Vulnerability Assessment of 
CIS); 

(h) Sekce VIII - Schvalování bezpečnosti nebo akreditace vzájemného 
propojení CIS NATO (Security Approval or Accreditation of the 
Interconnection of NATO CIS);   

(i) Sekce IX – Obecné aspekty INFOSEC (General INFOSEC Aspects). [19] 
 

3.2. Legislativa EU 
Legislativu EU  v oblasti ochrany utajovaných informací řeší evropská rada a 

evropská  komise ve svých nařízeních, rozhodnutích a jejich následných novelizacích, 

ve kterých upravuje zásady pro ochranu utajovaných informací, stanovuje podmínky 

pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu.  

 



3.2.1. Nařízení rady č. 3 
Jedná se o nařízení rady, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení 

Evropského společenství pro atomovou energii. Rada přijala toto rozhodnutí v roce 

1958 na návrh komise za účelem provedení bezpečnostních opatření pro každý stupeň 

utajení používaných pro skutečnosti, jejichž vyzrazení by mohlo poškodit obranné 

zájmy jednoho nebo více členských států. Za sdělení a dodržování těchto opatření na 

území členských států odpovídá Komise. 

Nařízení má pět částí: 

• Část první – obecná ustanovení, kde je stanovena oblast působnosti, 

organizace (bezpečnostní úřad, bezpečnostní referenti, jejich odpovědnost a 

povinnosti), utajení a odtajnění utajované skutečnosti Euratomu (dále jen 

„USE“), stupně utajení USE a klasifikace dokumentů. 

Článek 10 - Stupně utajení 

USE se klasifikují do stupňů utajení: 

a) EURA -PŘÍSNĚ TAJNÉ: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by 

mohlo mít mimořádně vážné následky pro obranné zájmy jednoho nebo 

více členských států; 

b) EURA - TAJNÉ: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo mít 

vážné následky pro obranné zájmy jednoho nebo více členských států; 

c) EURA - DŮVĚRNÉ: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo 

poškodit obranné zájmy jednoho nebo více členských států; 

d) EURA - VYHRAZENÉ: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by se 

mohlo dotknout obranných zájmů jednoho nebo více členských států, které 

však vyžadují menší ochranu, než jaká je poskytována dokumentům 

klasifikovaným jako EURA - DŮVĚRNÉ. [20] 

• Část druhá je ustanovení, které se týká osob a to jejich přístupu k USE, 

oprávnění, bezpečnostní prověrky,  návštěvy a výměny informací. 

• Část třetí – fyzická ochrana utajovaných informací, zde je stanoveno 

rozlišující značení a reprodukce USE, dále zachování utajení v budovách, 

uchovávání, registraci, oběhu a ničení USE. 



• Část čtvrtá – zde jsou opatření, která mají být přijata v případě porušení 

bezpečnostních předpisů. 

• Část pátá – závěrečná ustanovení. [20] 

3.2.2. Rozhodnutí komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom 
Tato legislativní norma ze dne 29. listopadu 2001, stanovuje jednací řád, který 

nastaví pravidla vymezující základní zásady a minimální bezpečnostní normy, které 

musí Komise odpovídajícím způsobem dodržovat na všech svých pracovištích a které 

jsou povinni dodržovat rovněž všichni příjemci utajovaných skutečností EU tak, aby 

byla zajištěna bezpečnost a aby měl každý jistotu, že byly vytvořeny společné normy 

ochrany. [21] 

Rozhodnutí má dvě přílohy: 

• bezpečnostní předpisy komise, 

• bezpečnostní pravidla. 

Bezpečnostní předpisy komise, byly přijaty z důvodu rozvoje činností Komise 

v oblastech, které vyžadují určitý stupeň utajení. Zároveň přijetím těchto předpisů 

nejsou dotčena nařízení č. 3 ze dne 31. července 1958, kterým se provádí článek 24 

Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. [21] 

Jsou zde stanoveny povinnosti člena Komise odpovědného za bezpečnost. 

Podmínky pro členské státy, ostatní orgány a  instituce zřízené smlouvami, na jejich 

základě mohou získat utajované skutečnosti EU.  

Přístup k utajovaným skutečnostem EU a splnění podmínek se týká:  

a) členů stálých zastoupení členských států při Evropské unii, dále členů 

národních delegací, kteří se účastní zasedání Komise nebo jejich složek nebo se 

účastní jiných činností Komise; 

b) ostatních členů správních orgánů členských států, kteří nakládají s utajovanými 

skutečnostmi EU, bez ohledu na to, zda působí na území členských států nebo 

v cizině; 

c) externích smluvních partnerů a přiděleného personálu, kteří nakládají 

s utajovanými skutečnostmi EU. [21] 

Bezpečnostní pravidla jsou přílohou tohoto rozhodnutí. Jedná se o velice 

obsáhlý dokument, který svým obsahem a charakterem odpovídá našemu zákonu o 



ochraně utajovaných informací (viz. bod č. 3.2) s  rozdílem, že je více rozpracován 

(český zákon je podrobně rozpracován ve vyhláškách  NBÚ). 

Stupně utajení.  

Skutečnosti jsou zařazovány do těchto stupňů utajení: 

• „EU – PŘÍSNĚ TAJNÉ“: tento stupeň se použije výlučně pro informace a 

materiály, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo výjimečně závažně 

poškodit zásadní zájmy Evropské unie nebo jednoho či více jejích členských 

států. 

• „EU – TAJNÉ“: tento stupeň se použije výlučně pro informace a materiály, 

jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo vážně poškodit základní zájmy 

Evropské unie nebo jednoho či více členských států. 

• „EU – DŮVĚRNÉ“: tento stupeň se použije pro informace a materiály, 

jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo poškodit základní zájmy Evropské 

unie nebo jednoho či více jejích členských států. 

• „EU – VYHRAZENÉ“: tento stupeň se použije pro informace a materiály, 

jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo být nevýhodné pro zájmy Evropské 

unie nebo jednoho či více jejích členských států. [21] 

Toto rozhodnutí bylo doplněno o několik dodatků Rozhodnutím komise ze 

dne 3.2.2005, č. 32005D0094, kde se také mimo jiné uvádí: 

Příloha rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom se opravuje tak, že se ve 

všech jazykových verzích čtyři pojmy pro klasifikaci nahrazují podle potřeby 

následujícími pojmy, které budou vždy psány velkými písmeny: 

- "RESTREINT UE", 

- "CONFIDENTIEL UE", 

- "SECRET UE", 

- "TRES SECRET UE/EU TOP SECRET".[22] 

 



3.2.3. Rozhodnutí rady 2001/264/ES 
Tento legislativní dokument byl přijat, aby Rada mohla vyvíjet činnost v 

oblastech, které vyžadují určitý stupeň utajení, je vhodné zavést komplexní 

bezpečnostní systém, který se bude vztahovat na Radu, její generální sekretariát a 

členské státy. [56] 

V praxi se bude většina skutečností v EU se stupněm utajení 

"CONFIDENTIEL UE" a vyšším týkat společné bezpečnostní a obranné politiky. Aby 

byla zajištěna účinnost takto vytvořeného bezpečnostního systému, měly by se členské 

státy účastnit jeho fungování tím, že přijmou vnitrostátní opatření nezbytná pro 

dodržování tohoto rozhodnutí pro případy, kdy jejich příslušné orgány a úředníci 

nakládají s utajovanými skutečnostmi EU. [23] 

Rozhodnutí má dvě části a šest příloh: 

• část I – základní zásady a minimální bezpečnostní normy, 

• část II – rozdělenou do dvanácti oddílů: 

 I oddíl - organizace bezpečnosti v Radě Evropské unie, 

 II oddíl – klasifikace a označení, 

 III oddíl - pravidla klasifikace, 

 IV oddíl - fyzická bezpečnost, 

 V oddíl - obecná pravidla týkající se zásady "potřeba vědět" a 

bezpečnostních prověrek, 

 VI oddíl - bezpečnostní prověrky úředníků a jiných zaměstnanců GSR, 

 VII oddíl - příprava, šíření, přenos, archivace a ničení utajovaných 

materiálů EU, 

 VIII oddíl - spisovny "TRS SECRET UE/EU TOP SECRET", 

 IX oddíl - bezpečnostní opatření, která se použijí při zvláštních 

zasedáních týkajících se velmi citlivých záležitostí konaných mimo 

objekty Rady, 

 X oddíl - narušení bezpečnosti a vyzrazení utajovaných skutečností 

EU, 



 XI oddíl - ochrana skutečností zpracovávaných v systémech 

informačních technologií a v komunikačních systémech, 

 XII oddíl - předávání utajovaných skutečností EU třetím státům nebo 

mezinárodním organizacím, 

• příloha 1 – seznam vnitrostátních bezpečnostních orgánů, 

• příloha 2 – srovnávací tabulka vnitrostátních bezpečnostních klasifikací, 

• příloha 3 – praktický průvodce ke klasifikaci, 

• příloha 4 - obecné zásady pro předávání utajovaných skutečností EU třetím 

státům nebo mezinárodním organizacím - Spolupráce na úrovni 1, 

• příloha 5 - obecné zásady pro předávání utajovaných skutečností EU třetím 

státům nebo mezinárodním organizacím - Spolupráce na úrovni 2, 

• příloha 6 - obecné zásady pro předávání utajovaných skutečností EU třetím 

státům nebo mezinárodním organizacím - Spolupráce na úrovni 3. [23] 

3.2.4. Rozhodnutí rady 2005/952/ES 
Jedná se o rozhodnutí, kterým se mění (doplňuje) předchozí rozhodnutí 

2001/264/ES (viz. bod č. 4.2.3) a kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady. 

Změn není mnoho, podstatná část tohoto rozhodnutí představuje nový oddíl II části 

rozhodnutí 2001/264/ES.  

Jedná se o XIII oddíl – minimální společné normy průmyslové bezpečnosti. 

3.3. Legislativa vybraných států 
V této části práce je pojednáno o státech, které podle podobných principů jako 

ČR přijaly zákon o utajovaných skutečnostech. Pro účely této práce byla vybrána 

Slovenská republika. Současně jsou zde uvedeny případy možného zneužití zákona  

na ochranu informací (státního tajemství) v Číně a Jižní Koreji.  

Slovensko 

České republice nejbližší soused má v současné době platný zákon na ochranu 

utajovaných informací č. 215/2004 Z.z., o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonic. Tato legislativní norma má podobnou historii. Stejně 

jako český zákon č. 412/2005 Sb.. Slovenský zákon č. 215/2004 Z.z. nahradil zákon 

č. 241/2001 Z.z., stejně jako současný český nahradil již nevyhovující zákon č. 



148/1998 Sb., důvody byly vcelku shodné (viz. bod č. 3.1.). Slovenský zákon na 

ochranu utajovaných informací je obsahově podobný českému, a stejně jako český 

zákon jej dále podrobně rozpracovávají vyhlášky slovenského NBÚ (online přístupné 

na oficiálních stránkách slovenského NBÚ na adrese 

http://www.nbusr.sk/sk/legislativa/suvisiace-pravne-normy/index.html). [25] 

V současné době na základě Usnesení vlády Slovenské republiky č. 475 ze 

dne 30.5.2007 k návrhu koncepcie ochrany utajovaných skutočností Slovenskej 

republiky, s připomínkami přijatýma na jednání vlády bylo přijato rozhodnutí 

vypracovať koncepciu ochrany utajovaných skutočností na svoje podmienky v súlade 

s koncepciou ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republiky do 31. decembra 

2007.[26] 

Čína 

Varovným příkladem země, kde je státní tajemství vymezeno velice široce a 

tím pádem je často zneužíváno, je Čína. V zákoně o ochraně státních tajemství je 

státní tajemství definováno jako „záležitosti, které se dotýkají bezpečnosti a zájmů 

státu”, přičemž zákon přesně neurčuje, co tvoří „bezpečnost a zájmy státu”, pouze 

vyjmenovává široké kategorie informací, které do státního tajemství spadají – 

například „tajemství týkající se důležitých politických rozhodnutí o záležitostech 

státu”, „ekonomickém a sociálním rozvoji”, „rozvoji vědy a výzkumu” a „trestní 

vyšetřování”. Definice navíc není vyčerpávající a nechává si prostor pro „ostatní 

státní tajemství, která mají být na základě rozhodnutí státních oddělení pro ochranu 

státních tajemství zabezpečována”.  

Vzhledem k dopadu čínské právní úpravy státního tajemství na lidská práva 

v zemi jí věnovala pozornost i mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty 

International. Konstatovala zneužitelnost ustanovení k neadekvátním represím a 

nejasnost povinností každého čínského občana, což vede k usnadnění takovéhoto 

zneužívání zákona (aktuálně zejména nahrazování čistě soukromoprávní ochrany 

obchodního tajemství trestní represí za porušení státního tajemství – např. odsouzení 

za vyzrazení státního tajemství za jednání spočívající v poskytnutí látky používané ve 

výrobě ručníků). Amnesty International dokumentuje několik případů neadekvátně 

tvrdého postihu za sdělení informací, o nichž odsouzení netušili, že by mohly být 

státním tajemstvím. Amnesty International ovšem eviduje rovněž případy přímého 



zneužívání trestněprávní ochrany státního tajemství k dlouholetým trestům odnětí 

svobody za informování zahraničních novinářů o poměrech v Číně. Možnost svévole 

trestního postihu umocňuje fakt, že nejasná definice a nepřehlednost množství 

utajovaných informací na různých úrovních vedou k tomu, že některá „státní 

tajemství” jsou navzdory svému statusu veřejně známa, někdy i publikována. [4] 

Jižní Korea 

Podobně byla ustanovení o vojenském tajemství používána k perzekuci disentu 

v osmdesátých letech v Jižní Koreji. V roce 1992 však korejský ústavní soud rozhodl, 

že termín „vojenské tajemství” podle zákona o ochraně vojenského tajemství musí být 

definován s větší přesností než dosud, neboť je „mnohoznačný a zavádějící a může 

vést k omezení svobody projevu.” [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CHARAKTERISTIKA A STRUKTUARIZACE UI 
4.1. Charakteristické znaky UI v platné právní úpravě  

Utajovaná informace je specifický pojem, který je definován zákonem           

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

Tento zákon pojednává o zásadách pro stanovení informace jako informace 

utajované. [3] 

Zákon definuje utajovanou informaci v § 2 takto: 

„utajovanou informací je 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)“. [3]   

Definice utajované informace je konstruována kaskádovitě až ze čtyř úrovní 

znaků, které musejí být všechny splněny: 

1) musí být dotčen zájem celé České republiky,  

2) musí být indikována újma výše uvedeného zájmu, přičemž je zavedeno další 

samostatné členění vážnosti újmy: 

• mimořádně vážnou újmu (zákon č.412/2005 Sb., § 3, odst. 2, písmeno 

a – h), 

• vážnou újmu (zákon č.412/2005 Sb., § 3, odst. 3, písmeno a – i), 

• prostá újma (zákon č.412/2005 Sb., § 3, odst. 4, písmeno a – h). 

V § 3 zákona č. 412/2005 Sb. jsou také definovány následky, které způsobí 

vyzrazení utajované informace neoprávněné osobě, nebo zneužití utajované 

informace. V této souvislosti se jedná o následky nevýhodné pro zájmy České 

republiky, [3]    

3) újma zájmů se musí dotýkat vymezených vysoce abstraktních okruhů situací 

(ústavnost, územní celistlivost, vnitřní pořádek a bezpečnost, obrana a 

mezinárodní závazky, ochrana života nebo zdraví fyzických osob), 

4) újma musí nastat tím, že dojde k vyzrazení, nebo ke zneužití utajované 

informace. [27]    

 



4.2. Seznam utajovaných informací 
Informace se stává utajovanou informací, pokud je uvedena v nařízením vlády  

č. 522/2005, kterým je  stanoven seznam utajovaných informací (dále jen SUI). Popis 

této legislativní normy je v bodě 2.3.. Návrh tohoto seznamu zpracovává Národní 

bezpečnostní úřad a vydává jej vláda ve svém nařízení. 

Seznam utajovaných informací klasifikuje jednotlivou utajovanou informaci 

do jednoho či více stupňů utajení podle § 4. [3]    

SUI má i principiální informační význam směrem k občanovi. Jeho vtělení do 

právního předpisu a následná publikace ve veřejné sbírce totiž dává i laickému (tj. zde 

s utajovanými informacemi neoperujícímu) občanovi poznat, které informace jsou 

utajovány a jejich utajení je státem vymáháno a intenzivně chráněno. [4] 

4.3. Kategorizace UI v ČR a ve světě 
Druhy klasifikace utajované informace v České republice  stanoví zákon č. 

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v § 4 

takto: 

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. [3] 

Za stanovení stupně utajení informace podle významu chráněného zájmu a v 

souladu se SUI a jeho vyznačení odpovídá původce (§ 2, písmeno f), zákon č. 

412/2005 Sb.). 

Původcem utajované informace je orgán státu, právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba, u nichž utajovaná informace vznikla, nebo Úřad 

průmyslového vlastnictví podle § 70 odst. 4. [3] 

Další možnosti původce utajované informace:  



• u písemností předkládaných ke schválení ten, kdo je schvaluje, 

• u ostatních písemností zpracovatel, 

• u objektu, stavby a budovaného zařízení ten, kdo o výstavbě rozhodl, 

• u výzkumu, vývoje a výroby zadavatel, 

• u utajované činnosti ten, kdo tuto činnost nařídil. 

 

Původce dle zákona č. 412/2005 Sb., je povinen: 

• vyznačit na utajované informaci dobu, po kterou bude informace utajována; 

stupeň utajení zaniká uplynutím vyznačené doby, 

• neprodleně zrušit nebo změnit stupeň utajení po zjištění, že pominul důvod 

pro utajení informace, důvody pro utajení neodpovídají stanovenému stupni 

utajení nebo byl-li stupeň utajení stanoven neoprávněně, a na utajované 

informaci toto zrušení nebo změnu jejího stupně utajení vyznačit, 

• prověřit, zda důvod pro utajení informace trvá, a to nejméně jednou za pět let 

ode dne jejího vzniku, 

• po zrušení nebo změně stupně utajení podle odstavce 4, oznámit tuto 

skutečnost neprodleně písemně adresátům utajované informace.  

Při stanovení stupně utajení dokumentu složeného z více částí (např. příloh) se 

posuzují jednotlivé části dokumentu samostatně. Celkový stupeň utajení se stanoví 

podle nejvyššího stupně utajení daných částí nebo vyšší, bude-li obsah jako celek 

odpovídat vyššímu stupni utajení. 

Srovnávací tabulka označování utajované informace v Organizaci 

Severoatlantické smlouvy (NATO) nebo Evropské unii (EU),  a některých vybraných 

států. 

ČR  PŘÍSNĚ TAJNÉ TAJNÉ DŮVĚRNÉ VYHRAZENÉ 
NATO  COSMIC TOP 

SECRET  
NATO SECRET NATO 

CONFIDENTIAL  
NATO 
RESTRICTED  

NATO 
ATOMAL 
(ATOMIC)  

COSMIC TOP 
SECRET 
ATOMAL  

NATO SECRET 
ATOMAL  

NATO 
CONFIDENTIAL 
ATOMAL  

- 

EU  TRÈS SECRET 
UE/EU TOP        
SECRET  

SECRET UE  CONFIDENTIEL UE  
CONFIDENTIAL UE 

RESTREINT UE 
RESTRICTED UE  



EURATOM  EURATOM TOP 
SECRET  

EURATOM     
SECRET  

EURATOM 
CONFIDENTIAL  

EURATOM 
RESTRICTED  

ZEU FOCAL TOP 
SECRET 

WEU SECRET WEU 
CONFIDENTIAL 

WEU 
RESTRICTED 

BELGIE TRÈS SECRET SECRET CONFIDENTIEL DIFFUSION 
RESTREINTE 

BELGIE ZEER GEHEIM GEHEIM VERTROUWELIJK BEPERKTE 
VERSPREIDING 

SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 

TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED 

NĚMECKO STRENG 
GEHEIM 

GEHEIM VS — VERTRAULICH VS — NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH 

FRANCIE TRÈS SECRET 
DÉFENSE 

SECRET 
DÉFENSE 

CONFIDENTIEL 
DÉFENSE 

NOTA 

DÁNSKO YDERST 
HEMMELIGT 

HEMMELIGT FORTROLIGT TIL TJENESTEBRUG 

FINSKO ERITTÄIN 
SALAINEN 

ERITTÄIN 
SALAINE 

SALAINEN LUOTTAMUKSE
LLINEN 

ŠVÉDSKO KVALIFICERAT 
HEMLIG 

HEMLIG HEMLIG HEMLIG 

ŘECKO ΆΚΡΩΣ 
ΑΠΌΡΡΗΤΟ 

ΑΠΌΡΡΗΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ
Σ ΧΡΉΣΗΣ 

ŠPANĚLSKO SECRETO RESERVADO CONFIDENCIAL DIFUSIÓN 
LIMITADA 

PORTUGALSKO MUITO 
SECRETO 

SECRETO CONFIDENCIAL RESERVADO 

ITÁLIE SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO 

IRSKO TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED 

NIZOZEMSKO ZEER GEHEIM GEHEIM CONFIDENTIEEL VERTROUWELIJK 

RAKOUSKO STRENG 
GEHEIM 

GEHEIM VERTRAULICH EINGESCHRÄNKT 

POLSKO ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE 

MAĎARSKO SZIGORÚAN 
TITKOS! 

TITKOS! BIZALMAS! KORLÁTOZOTT 
TERJESZTÉSŰ! 

LUCEMBURSKO TRÈS SECRET SECRET CONFIDENTIEL DIFFUSION 
RESTREINTE 

SLOVENSKO PRÍSNE TAJNÉ TAJNÉ DÔVERNÉ VYHRADENÉ 

SLOVINSKO STROGO 
TAJNO 

TAJNO ZAUPNO INTERNO 

KYPR ΆΚΡΩΣ 
ΑΠΌΡΡΗΤΟ 

ΑΠΌΡΡΗΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ
Σ ΧΡΉΣΗΣ 

LOTYŠSKO SEVIŠĶI 
SLEPENI 

SLEPENI KONFIDENCIĀLI DIENESTA 
VAJADZĪBĀM 

LITVA VISIŠKAI 
SLAPTAI 

SLAPTAI KONFIDENCIALIAI RIBOTO 
NAUDOJIMO 

MALTA L-GHOLA 
SEGRETEZZA 

SIGRIET KUNFIDENZJALI RISTRETT 

ESTONSKO TÄIESTI 
SALAJANE 

SALAJANE KONFIDENTSIAALNE PIIRATUD  

[28] 



Mimo výše uvedená označení mohou utajované informace obsahovat i další 

označení např. CRYPTO (jde-li o utajované informace z oblasti kryptografické 

ochrany), nebo ATOMAL (jde-li o utajovanou informaci z oblasti zbraní hromadného 

ničení), na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. [3] 

Stanovený stupeň utajení se změní nebo zruší neprodleně:  

a) pominul-li důvod pro utajení informace;  

b) neodpovídají-li důvody pro utajení informace stanovenému stupni utajení; 

c) stanovil-li se stupeň utajení neoprávněně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CHARAKTERISTIKA RIZIK 
Tato kapitola pojednává o možných, ale i reálných rizicích a hrozbách, 

ohrožujících utajované informace. Jedná se o porušení zákona č. 412/2005 Sb., které 

je klasifikováno jako přestupek nebo správní delikt (část osmá – správní delikty § 148 

– 156), kterých se může dopustit fyzická, právnická osoba, nebo podnikatel. Tyto 

hrozby a rizika budou demonstrovány na modelových příkladech, které se již staly a 

nebo budou pro účel této práce, na základě zkušeností autora fiktivně vytvořeny, tak 

aby byly pokryty veškeré oblasti ochrany utajovaných informací.  [3] 

 

5.1. Rizika obecně 
Ptáte-li se co Vám ochrana a zabezpečení přinesou, ptejte se nejdříve na to, 

co ztratíte, jestliže je  nebudete mít nebo je zanedbáte. [29] 

Poslední informace o organizacích nebo společnostech v České republice jsou, 

že si stále více uvědomují nutnost zabezpečení svých informací a to z důvodu růstu 

rizik spojených s nejrůznějšími formami útoků. 

I přes tyto znalosti je mnoho firem, které se k otázkám bezpečnosti staví 

poměrně přezíravě a nezahrnují je mezi strategické oblasti svého podnikání a nahlíží 

na otázky bezpečnosti jen jako na informačně technologického oddělení. Svůj názor 

radikálně změní až po té, co dojde k nějakému incidentu. V takovém případě se 

investice vynaložené do zabezpečení radikálně zvýší. Postižená společnost totiž 

neplatí jen za vytvoření bezpečnostní strategie a pořízení technologií, musí se také 

vypořádat s náklady, které vycházejí ze samotného prolomení bezpečnosti. [30] Další 

finanční ztrátou, u společností s veřejně obchodovatelnými akciemi, je právě to 

zveřejnění incidentu.  [30]  

Jako jedno z rizik se jeví podcenění legislativních změn zákonů, které 

zasáhnou do všech oblastí ochrany utajovaných informací. Jako příklad je zde 

uvedena změna týkající se pražských městských částí, kdy tajemníci, případně 

starostové, budou mít povinnost zajišťovat na svých úřadech ochranu utajovaných 

informací, které prozatím měli uložené na magistrátu. Jedná se o utajované 

dokumenty o strategických objektech či důležitých dopravních stavbách, jako je 

například  ochranný systém metra, zabezpečení objektů zvláštní důležitosti a plány 

klíčových komunikačních tras, popsala náplň některých tajných dokumentů 



Jančíková. Jde o podrobné informace o takzvaných objektech zvláštní důležitosti. 

Utajované jsou výkresy klíčových mostů, tunelů a hlavních komunikací, ale i plány 

elektráren, vodáren, plynáren nebo strategických úřadů. Čili všech objektů důležitých 

pro obranu státu. [31] Zároveň budou nově rozhodovat, který z jejich úředníků bude 

muset mít bezpečnostní prověrku. [32] 

Co všechno s sebou dané změny přinesou: 

• vybudovat fyzickou bezpečnost, 

• zvýšit požadavky na personální práci, z důvodu náročnějšího výběru 

budoucích zaměstnanců, vzhledem k možné bezpečnostní prověrce, 

• zavést nová režimová opatření a vytvořit novou bezpečnostní politiku 

z důvodu ochrany utajovaný informací. 

Je zřejmé, že každý nebude mít zkušenosti z oblasti ochrany utajovaných 

informací, čímž vzrůstá riziko ohrožení utajované informace. 

 

5.2. Rozbor rizik po oblastech 
V této části práce budeme hledat odpověď na otázku: „jaký smysl a význam 

má ochrana utajovaných informací, jestliže zákon a další normativní akty stanovují 

jednoznačnou povinnost všem subjektům zachovávat mlčenlivost a jsou přesně 

stanovené podmínky nakládání s utajovanou informací“? 

Rizika budou rozebrána ve třech oblastech bezpečnosti informací a to 

zejména: 

• oblast bezpečnosti informací v komunikačních a informačních systémech, 

která  bude spojena s kryptografickou ochranou, 

• oblast personální bezpečnosti, 

• oblast administrativní bezpečnosti. 

 

5.2.1. Rizika v KIS 

„Počítačový zločin přerůstá v organizovaný zločin, v němž už není místo pro 

jednotlivé útočníky.“[33] 



„Společně s překotným rozvojem výpočetní techniky se vyvíjejí i nové způsoby 

jejího využití a zneužití k poškozování cizích práv a zájmů pomocí škodlivých kódů.“ 

[34] 

„Každý systém počítačové bezpečnosti je jen tak dobrý, jak dobří jsou lidé, 

kteří jej provozují. Žádný bezpečnostní systém nezůstane spolehlivý navěky, vývoj jej 

časem vždy zpochybní a přinese dokonalejší.“ [35] 

Definice informačního a komunikačního systému, pro účely zákona ochrany 

utajovaných informací: 

• informační systém je jeden, nebo více počítačů, jejich programové vybavení, 

k tomu patřící periferní zařízení, správa tohoto informačního systému a 

tomuto systému vztahující procesy, nebo prostředky schopné provádět sběr, 

tvorbu, zpracování, ukládání, zobrazení, nebo přenos utajovaných informací 

(§ 34, zákona č.412/2005 Sb.,), 

- musí být certifikován odpovědnou osobou, jinak není možné nakládat 

s utajovanou informací, 

• komunikační systém je systém zajišťující přenos utajovaných informací mezi 

koncovým uživatelem (§ 34, zákona č.412/2005 Sb.), 

- musí být zpracován bezpečnostní projekt, který schvaluje NBÚ. 

Projekt obsahuje: 

- bezpečnostní politiku komunikačního systému, 

- organizační  a provozní postupy provozování komunikačního 

systému, 

- provozní směrnice pro bezpečnostní zprávu komunikačního 

systému, 

- provozní směrnice uživatele komunikačního systému. [3] 

Bezpečnost informací je charakterizována jako zachování: 

• důvěrnosti – zajištění toho, aby informace byla dostupná pouze osobám 

oprávněným pro přístup, 

• integrity – zabezpečení správnosti a kompletnosti informací a metod 

zpracování, 



• dostupnosti – zajištění toho, aby informace a s nimi spjatá aktiva byly 

přístupné autorizovaným uživatelům podle jejich potřeby. [2] 

Příklady napadení informačních, nebo komunikačních systémů:  

Cílené útoky   

Napadení orientovaná na jednu společnost nebo průmyslové odvětví. Vedou k 

únikům citlivých dat, poškození pověsti a mnohdy i soudním sporům. Prostě jde o 

útoky, u nichž je nejprve stanovený cíl a až poté způsob provedení. Dosavadní 

hackeři často operovali tak, že měli nějakou znalost nebo dovednost - a pak se s ní 

pokoušeli někde a nějak prosadit. 

Odcizení identity   

Jedná se o odcizení osobních nebo podobných informací (firemní přihlašovací 

kódy apod.) s cílem tyto zneužít k finančním podvodům, získání falešných dokladů, 

provedení nákupu na účet poškozeného apod. což je velký problém především ve 

Spojených státech, kde je odcizením identity ročně postiženo několik milionů osob.   

Spyware   

Zkratka z anglického spy software, sledovací program. Jedná se o škodlivé 

programy, které neoprávněně pronikají do systému, zde shromažďují a následně 

odesílají informace o počítačích, uživatelích, jejich chování aj. Gartner odhaduje, že v 

roce 2008 bude mít něco mezi dvaceti až padesáti procenty organizací problémy se 

spywarovým útokem.   

Sociální inženýrství   

Prachobyčejný podvod. Vydávání se za někoho nebo něco jiného s cílem 

oklamat subjekt, aby udělal něco, co by normálně neudělal. Typicky je sociální 

inženýrství používáno při získávání hesel do systému.   

Viry   

Škodlivé kódy samočinně se šířící světem. Jejich útok může mít vážný dopad 

na elektronická data, kontinuitu podnikání, soukromí, pověst společnosti... Projevy 

virů jsou na první pohled patrné (na rozdíl od ostatních hrozeb, kdy si postižená 

strana vůbec nemusí uvědomit, že se stala cílem útoku) a mají zpravidla značný a 

přímý finanční dopad.  [36] 



Z hlediska rizika úniku kritických informací z počítače nebo z firmy je jedním 

z podstatných faktorů operační systém, na kterém se pracuje. Bez ohledu na typ útoku 

může být  útočník schopen například:   

• monitorovat odcházející a případně i přicházející poštu z e-mailové schránky,  

• získávat hesla, pomocí kterých se přistupuje k různým diskrétním datům a 

aplikacím (šifrování souborů, Internet banking, hesla k personalistice, mzdám 

a podobně),  

• vykonat útok z daného počítače na jiný počítač v intranetu nebo na Internetu,  

• provádět cizím jménem z cizího počítače různé nežádoucí aktivity,  

• zničit často mnohoměsíční práci včetně záloh, pokud nejsou uloženy na jiném, 

skutečně bezpečném místě. [37] 

Kde jsou nejslabší místa, ve kterých je největší nebezpečí možného úniku 

informací, či úspěšného cíleného útoku na komunikační infrastrukturu? Statistiky 

ukazují, že to jsou vlastní zaměstnanci. I když tuto skupinu potenciálních úniků 

dokáže firma zajistit vytvořením a důsledným dodržováním organizačních pravidel, 

stále existuje značně početná skupina cílených útoků z vnějšího prostředí. Kritickým 

místem se stává internet. [38], 

Reálná bezpečnostní rizika – důležitá fakta: 

• takřka čtvrtina zaměstnanců v Evropě každý den připojuje svá zařízení do 

počítačové sítě,  

• téměř čtvrtina zaměstnanců v Evropě používá svůj pracovní notebook doma k 

přístupu na internet,  

• ohromujících 42 % italských zaměstnanců nechává členy své rodiny a své 

přátele používat pracovní notebooky a osobní počítače k přístupu na internet,  

• jeden z pěti španělských zaměstnanců používá počítač v práci ke stahování 

nevhodného obsahu. [30] 

Často se stává, že do počítače při všech těchto činnostech vkládají 

zaměstnanci obchodně citlivé informace, které se normálně snaží chránit a nesdělují 

je svému okolí. Podvědomě přitom předpokládají, že v počítači jsou data v bezpečí. 

Kancelář se přece zamyká, počítač vypíná, diskety jsou v trezoru a přístupové heslo 



na počítač nikdo jiný nezná. Z tohoto omylu však často vznikají velké problémy. 

Konkurence nespí a dokáže využít počítač k získání důvěrných informací (může jí při 

tom pomoci i zaměstnanec vaší firmy - z hlediska výsledného ekonomického efektu 

nezáleží na tom, jestli to učinil vědomě, nebo nevědomě).  

Mnozí si možná řeknou : „mě se to netýká, hesla přece nikomu neříkám, 

kancelář s počítačem je napojena na pult centralizované ochrany, k počítači se nikdo 

cizí nedostane“. Riziko napadnutí běžnými prostředky je však i v tomto případě 

vysoké. Několik následujících modelových situací nastiňuje možná rizika. 

• Přítel vás několikrát týdně zásobuje novými vtipy. S důvěrou proto otevíráte 

přílohy s obrázky a soubory, které vám posílá, i když tušíte, že aplikace, které 

vám dojdou poštou, by se neměly spouštět, přece je spouštíte, protože jsou od 

přítele, kterému důvěřujete. Jednoho dne přiložený soubor, jako obvykle, 

spustíte. Netušíte však, že e-mail ve skutečnosti nebyl od přítele, přestože měl 

jako adresu odesílatele uvedenou jeho adresu. Spolu se spuštěním souboru s 

animovaným vtipem jste si tak nainstalovali software umožňující vzdálený 

přístup do vašeho počítače, aniž byste o tom měli tušení.  

• Váš zaměstnanec se snaží dbát na zabezpečení důvěrných dat, která jsou mu 

svěřena. Proto používá různé druhy ochrany - těžko zapamatovatelná hesla, 

šifrování a podobně. Nicméně dojde k omylu a zaměstnanec nedopatřením 

pošle kritický soubor nesprávné osobě. Ze strachu před postihem vám to 

neoznámí, předpokládaje, že nesprávný adresát nebude umět data použít, nebo 

že si to stejně nechá pro sebe.  

• Také se může stát, že soubor pošle sice správné osobě, ale zapomene jej 

zašifrovat. Škody v těchto případech mohou být nevyčíslitelné.  

 

Podobnými způsoby, ale tentokrát už vědomě, může docházet k záměrnému 

úniku dat konkurenci nebo jiným nepovolaným osobám.  

• Zaměstnanec, který chce firmě škodit a má přístup k Internetu, dokáže 

způsobit za velmi krátký čas obrovskou škodu bez vědomí zaměstnavatele. 

[37]  

• Ti, kteří mají zájem o Vaše data si dobře uvědomují, že nezabezpečená 



přenosná datová média, jako jsou USB flashové disky, dávají možnost snadno 

vynést důvěrné a cenné informace z pracoviště. Aktivně se zaměřují na 

konkrétní zaměstnance nebo sponzorují vysokoškolské studenty. Zasvěcený 

„vnitřní nepřítel“ jim na oplátku poskytne cenné informace, které snadno a v 

podstatě bez možnosti odhalení pronese ven. Poté jsou získané údaje použity 

k vydírání, nebo jsou prodány tomu zájemci, který nabídne více. Tato hrozba 

se zcela jistě zhorší s nástupem portů s U3 softwarem. Z této nové generace 

flashových zařízení lze snadněji a rychleji bootovat a může také obsahovat 

nainstalované aplikace, které jdou spustit přímo z portu, což znamená, že se 

vám do kapsy bez problémů vejde celý počítač - ať už váš nebo cizí. [39] 

V roce 2005 společnosti PricewaterhouseCoopers, časopis DSM data security 

management a Národní bezpečnostní úřad realizovaly České republice již po čtvrté 

(dříve v letech 1999, 2001, 2003) Průzkum stavu informační bezpečnosti. Průzkum 

byl zaměřen na střední a velké organizace se 100 a více zaměstnanci. Na výsledkách 

průzkumu se podílelo 384 společností (z toho 18 % státní správa) a respondenti byly 

zastoupeni ze všech odvětví. Respondenti odpovídali v anonymních dotaznících na 

celkem 51 otázek pokrývajících komplexně téma informační bezpečnosti. 

Výsledky průzkumu: 

• nejčastějším bezpečnostním incidentem je nevyžádaná elektronická pošta, tj. 

spam (86 %, spam byl v roce 2005 zjišťován poprvé, a hned se dostal na první 

místo.), výpadek proudu (85 %), počítačový virus (74 %) a porucha hardwaru 

(78 %), 

• největší hrozbou z hlediska informační bezpečnosti je pro 58 % organizací 

internet nebo elektronická pošta, ovšem již pro 57 % jsou to vlastní uživatelé! 

[40], [41], [40], [29] 

Společně s firmou Security management s.r.o. je možné poukázat nejčastější 

závady při kontrolách bezpečnosti v KIS: 

• zpracování utajované informace na necertifikovaných informačních 

systémech, 

• používání neevidovaných a necertifikovaných médií, 

• nedostatky ve vedení záznamů: 



• audit a jeho vyhodnocování, 

• vedení deníku informačního systému, 

• provádění kontrolní činnosti, 

• na certifikovaných noteboocích se pracuje i mimo zabezpečenou oblast, 

• neoprávněné používání certifikovaného informačního systému, před poučením 

osoby (určením ke styku s utajovanou informací), 

• média obsahující utajované informace nejsou ukládané do úschovného 

objektu v zabezpečené oblasti. 

Dalším rizikem informačních systémů je parazitní vyzařování. Jedná se o 

odposlech, který můžeme stručně charakterizovat, jako neautorizovaný vstup do 

informačního systému. Obecně se hovoří o problematice TEMPEST. Tento 

specifický druh odposlechu je jedním z nejnebezpečnějších způsobů odposlechu. 

Princip TEMPESTu je založen na skutečnosti, že elektrická a elektronická zařízení 

při svém provozu vždy vyzařují elektromagnetickou energii do svého okolí. To 

samozřejmě platí i pro zařízení, která jsou v informačních systémech využívána pro 

zpracovávání utajovaných informací – pracovní stanice a jejich periferie, servery, 

aktivní prvky a různá jiná telekomunikační zařízení. Dalším nepříznivým prvkem 

z pohledu bezpečnosti jsou metalická vedení pro přenos utajovaných informací 

(metalická strukturovaná kabeláž) a napájecí přívody. Kompromitující vyzařování se 

tedy mohou do okolí zařízení šířit buď jako elektromagnetická (rádiová) vlna šířící se 

v prostoru od zdroje (elektrického zařízení) nebo jako vedená vlna šířící se podél 

rozhraní dvou elektricky rozdílných prostředí (např. podél vodičů různých vedení - 

napájecích, přenosových apod.).        

Z uvedeného vyplývá, že kompromitující elektromagnetické vyzařování  je 

tedy nežádoucí, technickými prostředky zjistitelný signál. V případě, že je tento 

signál zachycen a analyzován, může dojít k narušení ochrany zpracovávaných 

utajených informací. Protože se jedná pasivní útok z pohledu viditelných projevů, 

tedy je prováděn pouze příjem kompromitujícího elektromagnetického vyzařování v 

různé vzdálenosti od chráněných prvků informačního systému, je velmi obtížné tento 

druh úniku informací zjistit.  

Na závěr této části rizik v KIS jsou na modelových příkladech popsány 



fiktivní incidenty v certifikovaných informačních systémech (jedná se o prostředky 

kryptografické ochrany, které mají TEMPEST, nebo certifikované komunikační 

systémy), za vznik těchto incidentů může zaměstnanec. Při tvorbě těchto příkladů 

čerpá autor ze svých zkušeností. 

Jedná se o porušení bezpečnostní politiky a provozních směrnic zařízení 

informačního systému: 

• firma má certifikovaný komunikační systém na stupeň utajení 

„VYHRAZENÉ“, při stěhování zaměstnanců firmy, došlo i k přemístění 

informačních systémů a jejich opětovnému připojení k danému 

komunikačnímu systému, s tím, že pracovník omylem zapojil do 

informačního systému i kabel od internetu, čímž došlo k propojení 

certifikovaného a necertifikovaného systému, 

• na informačním systému, který měl TEMPEST došlo k závadě na monitoru, 

pracovník závadu hned nenahlásil a vadný monitor vyměnil za jiný (stejný 

typ), tímto porušil TEMPEST daného informačního systému, z důvodu, že 

nový monitor nebyl proměřen a to jak samostatně, tak i v sestavě daného 

informačního systému.  

5.2.2. Rizika v personální bezpečnosti 
Odpovědnost za to, že tajný dokument opravdu zůstane tajný, spočívá 

jednoznačně na těch, kdo k němu mají zákonný přístup. Ti také mohou – a mají – být 

za porušení této odpovědnosti trestáni.  

Personální bezpečnost je nosnou ochranou utajovaných informací. Lidský 

faktor nejvíce ovlivňuje ochranu utajovaných informací, tzn., že můžeme mít nejlepší 

a nejdražší certifikované prostředky, kvalitně zpracované bezpečnostní politiky, 

směrnice administrativní bezpečnosti, ale pokud není zabezpečen kvalitní výběr lidí, 

dobře prověřených, kteří jsou ochotni dodržovat veškerá ustanovení zákonů a 

prováděcích vyhlášek, tak jsou ostatní bezpečnostní zabezpečení k ničemu. 

Problém je v tom, že často odpovědná osoba a někdy i bezpečnostní ředitel 

jsou neznalí problematiky ochrany utajovaných informací. Toto téma je často 

odsouváno na  nedůležitou pozici spolu se snahou o minimální náklady investované 

do této oblasti ochrany utajovaných informací. Tento stav většinou přetrvává do 

spáchání prvního přestupku nebo do první kontroly státního dozoru (NBÚ).  



Tato část bezpečnosti ochrany utajovaných informací díky některým mediálně 

známým skandálům (viz. následující příklady) nejvíce zviditelnila zákon na ochranu 

utajovaných informací. Rizika, která jsou v příkladech nepotřebují další rozbor, 

přesto nastavují úhel pohledu laické veřejnosti  a bohužel i koaličních partnerů České 

republiky (NATO a EU). 

Největší rizika v oblasti personální bezpečnosti se dají rozdělit do dvou částí: 

• udělování prověrek fyzickým osobám, 

• porušení povinností fyzické osoby, spáchání přestupku. 

Příklady rizik spojených s udělování prověrek fyzickým osobám: 

• Vláda by měla provést analýzu činnosti Národního bezpečnostního úřadu 

(NBÚ), která by mu vrátila věrohodnost. [42]  

• Národní bezpečnostní úřad je významnou institucí, jejímž posláním je dbát na 

bezpečnost státu i jeho občanů. NBÚ, který je neoficiálně označován za další 

tajnou službu, má kromě správy utajovaných informací na starosti prověrky 

lidí i firem, má k dispozici informace od policie a tajných služeb a přístup k 

citlivým osobním informacím, které uvádějí žadatelé o prověrky . Ukazuje se, 

že možnost zneužít tyto informace měli lidé s velmi pochybnými styky a 

pochybnými morálními vlastnostmi a že nitky korupce mohou vést až k 

nejvyšším instancím. [43] 

• Dostali jsme informace, že do července 2002 se nedá vyloučit ani potvrdit, že 

mohlo dojít ke zmanipulování prověrek. [44] 

• Skandál kolem českého Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) přerůstá na 

mezinárodní scénu. O situaci kolem NBÚ se již začalo zajímat NATO. Podle 

informací LN ji bude probírat zvláštní výbor Severoatlantické aliance, který se 

sejde v polovině března. Na jednání byla přizvána i nynější šéfka úřadu 

Zdeňka Jůzlová. Vážnost situace dokazuje také skutečnost, že problémy kolem 

NBÚ byly jedním z hlavních bodů  návštěvy šéfa bezpečnostního úřadu NATO 

Thomase McKeevera. [45]  

• Po pádu Mareše přijel do Prahy šéf bezpečnostní sekce NATO Thomas 

McKeever a osobně zkontroloval, jak jsou zabezpečeny informace, kdo ví o 

tom, že přicházejí, na které ministerstvo a kdo se s nimi setkává. 'Jsem 



spokojen,' řekl McKeever před odjezdem. [46]  

• Stálá sněmovní komise pro kontrolu činnosti NBÚ navštívila budovu 

Národního bezpečnostního úřadu. Seznámila se s dosud utajovanou zprávou 

BIS o situaci v NBÚ, která byla předložena předsedovi vlády ČR už v roce 

2001 a upozorňovala na možnost korupce v daném úřadě. [47] 

• Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) pod vedením bývalého ředitele Tomáše 

Kadlece dopustil závažných chyb při provádění bezpečnostních prověrek. 

Mohlo se tak například stát i to, že osvědčení pro práci s přísně utajovanými 

informacemi dostali bývalí agenti komunistické Státní bezpečnosti (StB). 

Interní kontrola prověřovala, jak NBÚ postupoval při udělování prověrek v 

letech 1999 až 2002. Kontroloři mimo jiné zjistili, že úřad lehkovážně 

uděloval prověrky lidem, kteří byli evidováni jako důvěrníci či agenti StB. 

Místo důkladného prověření těchto lidí se referenti v některých případech 

spokojili s informací, že jejich spis byl skartován. Závažné nesrovnalosti 

odhalila kontrola také v zápisech do spisů, vedení pohovorů a komunikaci se 

zpravodajskými službami. Spisy obsahující citlivé informace si podle 

kontrolorů zaměstnanci NBÚ prohlíželi, aniž by do příslušné kolonky uvedli 

své jméno a důvod, proč se s dokumentem chtějí seznámit. [48], [49] 

• Praha - Premiéru Jiřímu Paroubkovi nevadí, že ministr zemědělství Jan 

Mládek je od roku 2001 považován za 'bezpečnostní riziko' státu, jemuž by se 

neměly podle Národního bezpečnostního úřadu svěřovat do rukou tajné 

informace. NBÚ prověřoval Mládka už v roce 2001, protože byl tehdy 

náměstkem ministra financí. Zatímco ministr prověrku od bezpečnostního 

úřadu mít nemusí, a může se tedy seznamovat s utajovanými dokumenty i bez 

ní, náměstek a ředitelé odborů ji podle zákona mít musí. Jinak by nemohli ve 

státní správě působit. Mládek tehdy požádal o prověření na stupeň 'T', tedy 

aby mohl dostávat do rukou tajné materiály, ale NBÚ mu toto osvědčení 

odmítl vydat. Mládek se stal ministrem zemědělství loni v listopadu, a i když 

má negativní posudek od NBÚ z roku 2001, může se teď s tajnými dokumenty 

seznamovat, protože jako ministr podle zákona prověrku nepotřebuje. [50] 

• SEVEROATLANTICKÉ alianci se nelíbí znění té části českého zákona, ve 

které se píše o ochraně utajovaných skutečností. NATO nyní po českých 



zákonodárcích požaduje změnu. Hostek v minulém týdnu jednal s 

bezpečnostním ředitelem NATO Thomasem Mc Keeverem, který požadavek na 

úpravu českého zákona vznesl. Jak totiž vzešlo z auditu, který 

Severoatlantická aliance provedla, český právní řád není v souladu s 

legislativou NATO. Týká se to především nakládání s utajovanými 

informacemi, které vznikají v alianci a dále se vyměňují.  'V tomto případě je 

na místě, aby týmy právníků - jak v Bruselu, tak naši - začaly diskutovat o 

možné změně zákona, respektive o jeho doplnění,' míní šéf NBÚ.  [51] 

• Ze zhruba 5000 na pět měla vláda omezit počet výjimek pro lidi, kteří mohou 

mít bez příslušné prověrky přístup ke strategickým dokumentům NATO a EU. 

Česku přitom kvůli množství výjimek údajně hrozí, že nebude z centrály 

Severoatlantické aliance dostávat tajné informace.  Podle dosud známých 

zpráv by bez prověrky k důležitým dokumentům NATO a EU měli mít i nadále 

přístup pouze prezident, premiér, ministr zahraničí a šéfové komor 

parlamentu. Nyní to jsou i ministři, poslanci, senátoři, žalobci a soudci. [52] 

• Odborník se však nestačí divit, že se ministr odvolává na vyhlášku, u níž 

poplete rok vydání (správně vyhláška č. 339/1999 Sb.), ale navíc citovaná 

vyhláška a zákon už skoro rok neplatí! K˙1. 1. 2006 totiž nabyly účinnosti 

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

způsobilosti, který nahradil zákon č. 148/1998 Sb. Vyhláška č. 528/2005 Sb. 

nahradila vyhlášku č. 339/1999 Sb. Jde o hloupé nedopatření nebo je to 

hloupé vystoupení politika, který je už podobnými 'výstupy' notoricky znám? 

Pokud ministr nezná aktuální znění zákonů, znají je aspoň státní úředníci na 

ministerstvu zahraničních věcí? Nebo toto ministerstvo pracuje podle 

neplatných norem? [53]  

• Předseda vlády a dlouholetý guvernér České národní banky Tošovský byl totiž 

do roku 2004 držitelem prověrky na Přísně tajné, tedy nejvyšší stupeň. Až 

teprve minulý měsíc se veřejnost dozvěděla, že před rokem 1989 

spolupracoval s StB.  O tom, jak je vůbec možné, že úřad Tošovskému 

prověrku vydal, nechtěli poslanci veřejně hovořit. Prý jde o údaje, které 

podléhají tajnému režimu. Už dříve ale novináři upozornili, že Tošovského 

prověřovala rozvědka, nikoliv kontrarozvědka, jak je obvyklé. Kdo to nařídil, 

ale dodnes není známo. [54]  



Příklady rizik spojených s porušením povinností fyzické osoby: 

• (Neznalost zákona) Také podle tuzemských zákonů zaměstnavatel není 

'povinen sdělovat skutečnosti, které chrání například zákon č. 148/1998 Sb., o 

ochraně utajovaných skutečností'. (Paradoxní je, že tento zákon byl k počátku 

letošního roku zrušen a nahrazen zákonem č. 412/ 2005 Sb. o ochraně 

utajovaných informací). Skutečnost, že čerstvá novela odkazuje již na 

neexistující zákon, je v Česku bohužel běžnou praxí.)  [55] 

• (Porušení povinností při bezpečnostním řízení) Bývalý ředitel Národního 

bezpečnostního úřadu (NBÚ) Jan Mareš .. NBÚ zanedbal prověrky firem, 

tvrdí jeho bývalý pracovník. Pochybnosti o důvěryhodnosti NBÚ včera 

rozvířila také informace České televize, podle které Národní bezpečnostní 

úřad zanedbal bezpečnostní prověrky u desítek firem. Bývalý pracovník úřadu 

televizi řekl, že se při prověrkách nikdo nezajímal o to, zda sídla firem jsou 

dostatečně zajištěna proti zneužití utajovaných informací. Od roku 2001 úřad 

podle tohoto svědka v desítkách případů nesplnil povinnost ze zákona a 

vydával u právnických osob potvrzení takzvaně 'od stolu'. [56], 

• (Ohrožení utajovaných skutečností) Občanský zaměstnanec ministerstva 

obrany Jiří Táborský, kterého minulý týden zatkla policie kvůli ohrožení 

utajovaných informací, vynášel z úřadu tajná sdělení z dokumentů NATO. 

Policie totiž zasáhla, když úředník okopírované materiály předával zástupkyni 

firmy v jedné z pražských restaurací. [48],  [57]  

• (Ohrožení utajovaných skutečností) Okresní policejní ředitel v Rychnově nad 

Kněžnou propustil jednoho z tamních kriminalistů. Kriminalista údajně sdělil 

tajné informace třeba vysokému úředníkovi odboru dopravy na rychnovské 

radnici obviněnému z přijímání úplatků za snížení trestu řidiči. Propuštěný 

policista je podezřelý z ohrožení utajované informace a ze zneužití svých 

pravomocí. [58] 

• (Ohrožení utajované informace) Jak jinak si také vysvětlit, že ministr 

spravedlnosti Pospíšil (ODS) zveřejnil informace ze zprávy plukovníka 

Tomáše Almera z Útvaru zvláštních činností kriminální policie, předložené 

v˙režimu 'důvěrné'? Pokud si poslanci schválili zbavení mlčenlivosti ve vztahu 

ke státním orgánům, tak to učinili v˙souladu se zákonem, tudíž se takový akt 



týkal pouze osob oprávněných dle zákona a za dodržení dalších podmínek 

stanovených zákonem pro jednání o utajovaných informacích. Stupeň 

'utajované informace' nebyl zrušen a tedy ani informace nemohly být 

zveřejněny (jednání Sněmovny přenášela TV v˙přímém přenosu!). Evidentně 

došlo k˙porušení zákona a ministr Pospíšil se vyhne stíhání jen z˙titulu 

poslance vystupujícího v˙rámci jednání v˙plénu Sněmovny. Únik informací ale 

musí být NBÚ prošetřen a stanoven závěr, zdali byl zákon porušen a kdo ho 

porušil. [59] 

• (Ohrožení utajované informace) Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) trvá na 

tom, že by měl odstupující ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) pykat za 

to, že v září ve Sněmovně v přímém televizním přenosu četl tajný dopis šéfa 

policejního Útvaru zvláštních činnosti (ÚZČ) Tomáše Almera označený 

druhým stupněm utajení 'důvěrné'. Podle NBÚ, který má na starosti 

bezpečnostní prověrky, mohl ministr spáchat trestný čin ohrožení utajované 

informace. [60] 

Společně s firmou Security management s.r.o. je možné poukázat na další 

závady (rizika) zjištěných při kontrolách personální bezpečnosti: 

• podkladové materiály pro oznámení o splnění podmínek přístupu k utajované 

informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ“ jsou starší než tři měsíce, 

• poučení fyzické osoby bylo prokazatelně provedeno až po prvním seznámení 

s utajovanou informací, 

• není aktualizován seznam osob s přístupem k utajované informaci, 

• povinnosti bezpečnostního ředitele nebyly stanoveny písemně, 

• jeden výtisk záznamu o poučení fyzické osoby dle § 11 nebyl zaslán NBÚ, 

• počet osob s přístupem k utajované informaci je vyšší, než je to nezbytné pro 

zajištění činnosti, 

• v evidenci osob s přístupem k utajované informaci jsou originály osvědčení 

fyzických osob, 

• nebylo prokazatelně provedeno školení osob s přístupem k utajované 

informaci (min. jedenkrát za rok), 



• podkladové materiály pro oznámení o splnění podmínek přístupu k utajované 

informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ“ jsou neúplné, 

• neplnění povinností odpovědné osoby, hlášení změn ve své organizaci NBÚ. 

 

5.2.3. Rizika v administrativní bezpečnosti 
Administrativní bezpečnost řeší problematiku ochrany utajovaných informací 

z hlediska organizačních a administrativních procesů v organizacích. Je zaměřena 

nejen na vytvoření firemního systému administrativního zpracování a evidence 

utajovaných skutečností, ale i na celkovou manipulaci s utajovanou informací, tzn.: 

• tvorbu utajované informace, 

• příjem, 

• evidenci, 

• zpracování, 

• odesílání, 

• přepravu, 

• přenášení, 

• ukládání, 

• skartační řízení, 

• archivaci. 

Představíme-li si jakou cestu musí utajovaná informace od svého vzniku 

vykonat, kolik činností je s tím spojeno, pak zjistíme smysl všech bezpečnostních 

politik, nařízení, vyhlášek a směrnic. Rizika ohrožení utajované informace jsou 

v administrativní bezpečnosti velká, a je zde řešeno nejvíce přestupků.   

Úřad a papírování, to je téměř synonymum. Přes pokročilou elektronizaci 

papírů neubývá, spíše naopak. Umožnit orientaci v záplavě dokumentů je jedním z 

úkolů činnosti, která se zahrnuje pod pojem spisová a archívní služba.  

Číslo jednací, razítko, podpis. A k tomu spisové značky, podací deníky, 

ukládání, skartace... Pro většinu zastupitelů a pracovníků obecních a městských 

úřadů věc všední a nikterak zvlášť náročná. Pro leckterého nového starostu či novou 



starostku, zejména v malých obcích, však může být překvapením, jaké dříve netušené 

povinnosti jim nová funkce také přináší.  

Spisová služba je soubor opatření, jimiž je nutné se řídit při nakládání s 

dokumenty. Konkrétně to znamená seznámit se s asi osmi základními operacemi, které 

se týkají příjmu, evidence, rozdělování, vyřizování, odesílání, ukládání, vyřazování a 

předávání spisů do archívů nebo jejich ničení. [61] 

Jak vypadá porušení administrativní bezpečnosti je poukázáno na dvou 

případových studiích, kde došlo k neoprávněné manipulaci a špatnému ukládání 

utajované informace a zároveň zde nebyla správně vykonána kontrola stavu 

převzatých nosičů utajovaných informací. Ve druhém případu je těch porušení více a 

netýkají se pouze administrativní bezpečnosti. 

• V roce 2006 se ztratil takřka zcela zaplněný 1 GB flashový disk obsahující 

utajené informace americké armády. Posléze si jej někdo koupil na 

afghánském tržišti nedaleko americké letecké základny. Tento flashový disk, 

který jeden teenager prodal za 40 dolarů, obsahoval záplavu tajných 

vojenských dokumentů, jež popisovaly např. metody pro sběr zpravodajských 

informací apod. [39] 

• PRAHA (hel, čtk) - Voják, jehož stíhání inicioval policejní tým Mlýn, je 

obviněn ze čtyř trestných činů - ohrožení utajovaných skutečností, 

neuposlechnutí rozkazu, zpronevěry a podvodu. Český rozhlas (ČRo) včera s 

odvoláním na armádní zdroje uvedl, že jde o osmatřicetiletého zaměstnance 

vojenského zpravodajství Romana Lienera. Při domovní prohlídce u něj 

detektivové údajně našli přísně tajné dokumenty, které neměly opustit budovu 

tajné služby.  Lienerův případ je vyšetřován ve druhém nejpřísnějším utajení. 

Vyzrazení takto ochráněných informací by mohlo vážně ohrozit zájmy 

republiky. Omelka nevyloučil možnost, že by se do budoucna mohl stupeň 

utajení případu ještě zvýšit. [62]  

Porušení zásad v administrativní bezpečnosti obecně: 

• nesprávné stanovení stupně utajení, 

• zrušení stupně utajení bez souhlasu původce, 

• žádné, nebo neúplné zápisy v administrativních pomůckách, 



• provádění oprav v administrativních pomůckách nevhodným způsobem, 

• předávání nosičů obsahující utajované informace bez podpisu, 

• nesprávné ukládání utajované informace, 

• porušení stanovených zásad při přenášení, nebo přepravě utajované informace, 

• při předávání utajované informace nezkontrolování způsobilosti přebírajícího, 

• pořizování kopií utajované informace na necertifikovaných prostředcích a 

pracovištích, které k této činnosti nejsou určena a vybavena, 

• při zjištění špatného nakládání s utajovanou skutečností neoznámení této 

skutečnosti. 



6. DOPORUČENÍ PRO OPTIMALIZACI OUI 
Problematika ochrany utajovaných informací, se kterou se mnohé organizace 

setkávají není nová a nevznikla po roce 1989. Pouze přístup k této problematice je 

jiný. V oblasti ochrany utajovaných informací je důležité klást důraz na prevenci, a to 

zejména prostřednictvím větší informovanosti veřejnosti, aby každému bylo zřejmé, 

jak je důležité chránit utajované informace.  

 

6.1. Legislativní 
Lidově řečeno: „Neznalost zákona neomlouvá.“ je na veřejnosti zaběhlým 

pravidlem, ale ve vztahu k ochraně utajovaných informací se toto rčení stává 

kontraproduktivní. 

Nastartovaly se určité vnitřní reformy, řekl s tím, že NBÚ i Česká republika 

jsou nyní v oblasti utajovaných skutečností vnímány na mezinárodní úrovni jako 

seriózní partner. [63] 

Novela zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, upravuje také průběh bezpečnostního řízení jednotně, tedy 

bez ohledu na to, který z příslušných orgánů státu (Národní bezpečnostní úřad, 

zpravodajská služba) jej provádí. [64] 

Lidé, kteří chtějí mít i nadále přístup ke strategickým informacím 

Severoatlantické aliance a Evropské unie, musí získat dodatečné osvědčení. Nestačí 

jim prověrky, jež se týkají tuzemských utajovaných skutečností, jedná se o zpřísnění 

pravidel, na žádost NATO. [65] 

Poslední legislativní změny (novely zákona č. 412/2005 Sb.,) jsou 

kompatibilní s bezpečnostními standardy NATO (bezpečnostní směrnice C-M 

(2002)49 - Bezpečnost v rámci NATO z dubna 2002) 

Obecně by bylo vhodné upravit některé části zákona tak, aby byl opravdu 

chráněn sledovaný zájem. To by mohlo vést ke zjednodušení a omezení některých 

byrokratických opatření, zejména se jedná o utajované informace stupně utajení 

„VYHRAZENÉ“, kde český zákon stanovuje mnohem tvrdší podmínky, než 

legislativa v NATO, nebo EU. 



6.2. Technické 
Zdá se logické, že s vyšší úrovní zabezpečení informací se zároveň snižuje 

jejich snadná dostupnost. [30] 

Základ bezpečného fungování informačních a komunikačních systémů 

představuje správné nastavení pravidel informační bezpečnosti, jejich dodržování a 

kontrolování. A to vyžaduje koordinované úsilí celé společnosti. Pokud firmy chtějí do 

bezpečnosti efektivně investovat, měly by nejprve identifikovat kriticky důležitá 

zařízení a stanovit priority jednotlivých aplikací a vybavení. [66] 

Řízení bezpečnosti informací a informačních systémů je velmi náročná 

činnost, pro niž rozhodně není vhodné používat nestandardní postupy. Nejvhodnější 

metodiku pro naplnění požadavků vyhlášky obsahuje norma ČSN ISO 27001 - 

Systémy managementu bezpečnosti informací. [67] 

Pro eliminaci noha rizik spojených s provozem informačních systémů je na 

místě věnovat velkou pozornost tvorbě dokumentu Bezpečnostní politika.   

Bezpečnostní politika je základním dokumentem, ze kterého by měla 

informační bezpečnost vycházet, je tzv. bezpečnostní politika. Jedná se o zásadní 

dokument, na základě kterého by mělo probíhat budování bezpečnostního projektu. 

Bezpečnostní politika by měla být formálně dokumentována, schválena nejvyšším 

vedením atd. Pokud tomu tak není, mohou být (a také bývají) s budováním 

informační bezpečnosti v organizaci velké problémy. [68] 

Požadavky na řízení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy 

stanovuje vyhláška 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů 

veřejné správy. Ta ukládá orgánům veřejné správy povinnost zpracovat informační 

koncepci, ve které je nutno uvést:  

• dlouhodobé cíle v rovině bezpečnosti dat, technických prostředků, 

programových prostředků a bezpečnosti služeb, které jsou prostřednictvím 

těchto systémů poskytovány;  

• požadavky na bezpečnost informačních systémů veřejné správy,  

• plán řízení bezpečnosti, který obsahuje popis činností, které orgán veřejné 

správy vykonává pro dosažení stanovených požadavků na bezpečnost 

informačních systémů veřejné správy, včetně časového harmonogramu jejich 



plnění. [67] 

Řešení, které snižuje rizika ohrožení utajované informace je prohlídka 

informačního systému. Prvním krokem, který je vhodné provést na ochranu zájmů 

klienta v oblasti ochrany jeho dat na PC, je zjištění stavu jeho počítače, používaného 

hardwaru, operačního systému a programového vybavení. Děje se tak prostřednictvím 

prohlídky počítače. Následuje aplikace vhodných opatření. Takovouto službu lze 

provést například ve dvou úrovních.  

1) Elementární ochrana. Základní prohlídka PC a ochrana dat šifrováním:  

Jako první důležitý krok při ochraně počítače se provádí prohlídka, která se 

skládá z analýzy hardware, analýzy operačního systému, analýzy instalovaných 

aplikací a kontroly počítače proti přítomnosti logovacích prostředků. Tato prohlídka 

slouží na získán prvotních informací o počítači a vyloučení lokálního zaznamenávání 

činnosti na PC v daném čase.  

2) Komplexní ochrana. Obranná prohlídka PC, rezidentní obranná aplikace a 

komplexní šifrování:  

Obranná prohlídka PC spolu s instalací vhodné rezidentní obranné aplikace a s 

instalací vhodné šifrovací aplikace umožňuje používat prostředí Windows s 

minimalizovaným rizikem.  

Skládá se z již výše uvedené elementární prohlídky, dále z kontroly počítače 

proti přítomnosti speciálního hardwaru na neoprávněné zaznamenávání dat, analýzy 

instalovaných antivirových programů, kontroly počítače proti přítomnosti prostředků 

pro vzdálený přístup a trojských koňů, podrobné kontroly systémových registrů, 

odstranění nalezených prostředků, případně změn podle požadavků klienta. Následně 

se instaluje rezidentní obranná aplikace - speciální software sloužící na detekování 

loggerů a monitorovacích programu nacházejících se v paměti počítače a na 

vyhledávání loggert a monitorovacích programů nacházejících se na hard-disku, ale 

nenahraných do paměti. Tento proces probíhá na základě speciálního algoritmu a 

heuristické analýzy. Součástí aplikace je i monitorování aktivit týkající se souborů 

(zejména vytváření, mazání a přejmenovávání souborů a složek). Nezbytnou součástí 

komplexní ochrany je komplexní ochrana dat šifrováním. Bezpečnost zašifrovaných 

dat lze jak lokálně, tak i v síti, zvýšit použitím různých dalších bezpečnostních 

předmětů, jako jsou Security Card, Touch Memory, ActivCard nebo infračervený 



Security Box. Pomocí dalších softwarových prostředků, speciálně vyvinutých na 

tento účel, je možné sledovat vybrané aktivity uživatele na daném počítači, které 

ohrožují bezpečnost citlivých informací. Z praktického hlediska jsou efektivně 

použitelné například přehledy jeho činnosti za určité časové období (spouštění 

aplikací, kopírován souborů, tisk, pokusy o neautorizované přihlášení, browsováním 

na Internetu). Službou, doplňující komplexnost ochrany dat, by měla být pravidelná 

kontrola a servis nainstalovaných obranných aplikací. Dlouhodobá bezporuchová 

funkčnost nainstalovaných speciálních programů a vytváření přehledných reportů z 

výsledků aplikací klientovi ušetří jeho drahocenný čas i finanční prostředky.  

Snažit se odhadnout budoucí vývoj v informační bezpečnosti bývá často (a 

jistě ne neprávem) přirovnáváno k výkladu z křišťálové koule a vyžaduje to značnou 

odvahu jít s kůží na trh. 

Rozborem současné situace, aktuálních i předpokládaných budoucích trendů 

bylo především stanoveno pět hlavních hrozeb, jimž budeme v nejbližších letech čelit. 

Jedná se o cílené útoky, odcizení identity, spyware, sociální inženýrství a viry (tj. 

škodlivé kódy). Předpokládá se, že do roku 2008 se čtyřicet procent organizací stane 

terčem finančně motivovaného kyberútoku.   Kybernetické útoky nejsou ničím novým, 

ale mění se motivace stojící za nimi. Už nejsou prováděné hackery z dlouhé chvíle 

nebo kybernetickými vandaly, ale profesionály se zaměřením na konkrétní osobu, 

konkrétní společnost nebo konkrétní odvětví.   Dnešní vysoce konkurenční svět 

znamená, že informace mají čím dál větší cenu a hodnotu. Dokladem toho je vznik 

zcela nových oborů a disciplín věnujících se práci s informacemi - např. CI 

(competitive intelligence, zvyšování konkurenceschopnosti). [36] 

Nejvyšší návratnosti investic dosahují společnosti s preventivním přístupem k 

zavádění informační bezpečnosti. Tyto firmy aktivně vytvářejí formální bezpečnostní 

strategii, pravidelně nechávají provádět bezpečnostní audity zevnitř i nezávislými 

poskytovateli tohoto druhu služeb, a to včetně analýzy případných rizik. Nepřetržitě 

monitorují efektivitu bezpečnostního systému vůči známým hrozbám na základě 

pevně stanovených měřítek a při případném rozšiřování podnikání přehodnocují svá 

bezpečnostní opatření. [30]  

V současné době již vzrůstá informovanost, management se bezpečnostními 

otázkami zabývá a výdaje v tomto segmentu trhu rostou. Antivirové programy a 



firewally se stávají standardem, rozvíjí se šifrování, kódování i bezpečnostní správa a 

na dveře organizací ťukají až donedávna neznámá opatření, jako jsou detekce průniků 

do sítě a systému, bezpečnostní monitoring a analýzy nebo vynucování korporátních 

pravidel bezpečnosti na koncových bodech sítě (network admission control). [30] 

Dobrá implementace kryptografie je podmíněna použitím mezinárodně 

uznávaných standardů bezpečnosti a měla by být kombinována s holistickými 

přístupy a komplementárními bezpečnostními opatřeními.[68] 

Zabezpečení informačního systému proti parazitnímu vyzařování zahrnuje 

opatření z několika oblastí, a to především z oblasti technické, tzn. použití speciálních 

technických prostředků, které zabrání snímat parazitní vyzařování. Tyto prostředky se 

zaměřují: 

• na snížení, nebo úplnou eliminaci parazitního vyzařování (např. použití 

tempestovaných terminálů (jedná se o terminály splňující požadavky americké 

normy TEMPEST, které stanoví povolenou úroveň vyzařované energie), 

• na eliminaci funkčnosti nasazených technických odposlechových prostředků. 

Jedno z opatření na eliminaci parazitního vyzařování, které se používá u 

informačních systémů certifikovaných minimálně na stupeň utajení „Tajné“ a vyšší, 

je použití tzv. stínící komory.  Jedná se však o velice nákladný technický prostředek. 

V závěru kapitoly 5.2.1. jsou dva modelové příklady fiktivních incidentů 

v certifikovaných informačních systémech. Řešení těchto příkladů lze rozdělit do 

dvou částí: 

 zaměřit se více na prevenci (školení, kontrolní činnost), 

 provést technické úpravy a ty zapracovat do bezpečnostní politiky, např., že 

na připojení k certifikovanému komunikačnímu systému se bude používat 

výhradně červený kabel, a na připojení např. k internetu požívat kabel modrý 

a u certifikovaný informačních systémů, nebo informačních systémů na 

kterých proběhlo měření TEMPEST, provést označení všech součástí 

informačního systému (včetně kabelů) pomocí pevně připojených štítků, aby 

bylo hned na první pohled patrné, zda došlo ke změně sestavy informačního 

systému. 



6.3. Personální 
Politika personální bezpečnosti v organizaci nastaví úroveň bezpečnosti 

ochrany utajovaných informací a to na základě kvalitního výběru osob, které se 

budou seznamovat s utajovanýma informacemi. Lidé jsou rozhodující veličinou 

organizace a lidský faktor se tak stává rozhodujícím činitelem úspěchu, či neúspěchu 

organizace. 

Z analýz rizik ochrany utajovaných informací je zřejmé, že lidský faktor je 

nejméně stabilním prvkem bezpečnostních opatření. V části práce 5.2.2. je uvedeno 

mnoho příkladů, abychom pochopili, že personální bezpečnost je rozhodujícím 

faktorem ochrany utajovaných informací. K čemu bude, vybudování nejlepší fyzické 

ochrany objektu, pořízení nejlépe zabezpečených informačních systémů, bezchybně 

zpracovaná bezpečnostní politika, když se nebudeme moci spolehnout na osobu, která 

v takto zabezpečených podmínkách  nebude skýtat záruky bezpečnostní spolehlivosti. 

Eliminovat tato rizika je možné pouze kvalitním výběrem osob, s využitím 

veškerých možných  testů (psychologické, fyzické a zdravotní), tak aby bylo možné 

rozhodnout, zda netrpí nějakou poruchou, či obtížemi, které by mohly mít vliv na její 

spolehlivost, nebo schopnost utajovat informace. Zároveň je nutné, aby byly 

v bezpečnostním řízení prověřeny veškeré skutečnosti uvedené v bezpečnostním 

dotazníku fyzické osoby tak, aby bylo možné přesně zjistit stav, který je nutný pro 

vydání, nebo nevydání rozhodnutí. 

Personální práce s takto vybranou osobou však těmito úkony nekončí, nýbrž 

začíná. Je potřeba v ní pěstovat zásady ochrany utajovaných informací, neustále ji 

školit a seznamovat s novinkami v dané oblasti, a samozřejmě provádět kontrolní 

činnost. I přes to všechno nikdy nebudeme mít záruku, že se daná osoba buďto 

z nedbalosti, nebo úmyslně nedopustí přestupku vůči ochraně utajovaných informací.  

 



7. ZÁVĚR 
V předložené práci jsem se snažil podat základní informace o současné 

legislativě ochrany utajovaných informací České republiky, která se stále více svým 

charakterem a pojetím přibližuje legislativě Severoatlantické aliance a Evropské unie. 

Česká legislativa a legislativa EU je on-line dostupná na stránkách Národního 

bezpečnostního úřadu,  na adrese: http://www.nbu.cz/. Seznámit se blíže s 

legislativou NATO je v současné době problematické. Důvodem je, že některé 

vyhlášky jsou utajovány a proto je nutné vlastnit osvědčení na daný stupeň utajení 

spolu s certifikátem, který opravňuje seznamovat se s utajovanými informacemi cizí 

moci.  Je zřejmé, že toto opatření může vyvolávat různé otázky, např.: „Proč není 

dostupná, stejně jako ostatní výše jmenovaná legislativa?“,  ale toto už moje práce 

neřeší.   

V další části práce je popsána utajovaná informace, její strukturu a způsob 

stanovení stupně utajení, jsou rozebrána rizika, která ohrožují přímo, nebo nepřímo 

utajované informace. Tato rizika byla demonstrována na reálných i vymyšlených 

případech, které v následující kapitole byly eliminovány návrhy s různým řešením na 

optimalizaci ochrany utajovaných informací. 

Přes vše co zde bylo napsáno je zřejmé, že každý bezpečnostní manažer se 

musí sám sebe zeptat - co je vlastně nejslabším článkem organizace. V současné době 

existuje ještě mnoho společností, které vnímají bezpečnostní hrozby pouze ve smyslu 

vnějšího napadení. Existuje však celá řada bezpečnostních problémů, které 

společnosti nemusí způsobit neznámý vnější útočník, nýbrž samotní zaměstnanci. 

Nevědomost a nedbalost zaměstnanců na pracovišti otevírá skuliny, přes které mohou 

zločinci snadno zaútočit. Nedostatek zájmu a povědomí o informační bezpečnosti ze 

strany zaměstnanců přináší velké riziko, že se malware, viry, červi a trojští koně 

začnou volně šířit po interní síti. Stačí, aby některý zaměstnanec připojil svůj 

nechráněný notebook nebo PDA do interní sítě, a během několika sekund může 

vystavit celou firemní síť riziku vážné virové nebo malwarové infekce. Jen málokterý 

zaměstnanec se stará o to, aby měl jeho pracovní přenosný počítač nainstalované 

nejnovější bezpečnostní aktualizace. Zaměstnanci také často obcházejí bezpečnostní 

firemní postupy tím, že k počítačům připojují svá vlastní zařízení jako jsou iPody, 

USB porty a digitální fotoaparáty. [39] 



„Co dodat?“ Statisticky řečeno, největší bezpečnostní riziko ve firmě 

představují její vlastní zaměstnanci. Pro útočníky je koncový uživatel tím nejslabším 

článkem v bezpečnostním řetězci, a proto se na něj, aby byli ve svých snahách 

úspěšní, neustále zaměřují. [69]. Je zřejmé, že pokud není osoba přímo 

zainteresovaná na výsledcích a nepohybuje se ve státní sféře (kde je určité povědomí 

o těchto skutečnostech a probíhá zde řada školení), zůstane oblast utajovaných 

informací pro takovou osobu pouze tzv. „španělskou vesnicí“. 
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