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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti
a certifikaci technických prostředků

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 33
a § 53 písm. a), c), d), f) a j) zákona č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způ-
sobilosti:

Čl. I

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti
a certifikaci technických prostředků, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) útočníkem fyzická osoba, která vyvíjí činnost s cí-

lem překonat technické prostředky a další překážky
sloužící k zabezpečení ochrany utajovaných infor-
mací.“.

2. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

„(7) K zajištění ochrany zabezpečených oblastí
kategorie Vyhrazené se používají certifikované nebo ne-
certifikované technické prostředky.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8
až 12.

3. V § 3 odst. 8 se za slova „zabezpečených ob-
lastí“ vkládají slova „kategorie Důvěrné a vyšší“.

4. V § 3 odstavec 9 zní:
„(9) Utajovaná informace se ukládá v zabezpečené

oblasti, popřípadě v úschovném objektu, je-li jeho bo-
dová hodnota uplatněna v projektu fyzické bezpečnosti
pro příslušnou zabezpečenou oblast.“.

5. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5
Zabezpečení technického zařízení

(1) Technické zařízení obsahující utajovanou in-
formaci stupně utajení Důvěrné a vyšší se ukládá v za-
bezpečené oblasti. Hranici této zabezpečené oblasti a její
zařazení do příslušné kategorie a třídy stanoví provozo-
vatel objektu. Hranici objektu stanoví provozovatel ob-
jektu.

(2) Zabezpečení zabezpečené oblasti a hranice
objektu podle odstavce 1 je zajišťováno kombinací

opatření fyzické bezpečnosti podle odstavců 3 až 10
anebo podle § 3 odst. 2.

(3) Rozsah a způsob použití technických pro-
středků a dalších překážek k zabezpečení ochrany uta-
jovaných informací v technických zařízeních stanovuje
provozovatel objektu tak, aby zajistil informování
ostrahy o narušení bezpečnosti ze strany útočníka a zpo-
malil jej na cestě k utajované informaci v technickém
zařízení.

(4) K zajištění ochrany zabezpečené oblasti a ob-
jektu podle odstavce 1 se mohou použít certifikované
i necertifikované technické prostředky. Nejblíže k tech-
nickému zařízení se zpravidla umísťuje nejodolnější
technický prostředek.

(5) Pro ostrahu technického zařízení obsahujícího
utajovanou informaci stupně utajení Důvěrné je stano-
vena ostraha typu 4 nebo vyšší podle přílohy č. 1 této
vyhlášky. Pro ostrahu technického zařízení obsahujícího
utajovanou informaci stupně utajení Tajné je stanovena
ostraha typu 4 s pravidelnými obchůzkami v intervalu
ne větším než 4 hodiny nebo ostraha vyšší podle přílohy
č. 1 této vyhlášky. Pro ostrahu technického zařízení
obsahujícího utajovanou informaci stupně utajení
Přísně tajné je stanovena ostraha typu 5 podle přílohy
č. 1 této vyhlášky.

(6) Provozovatel objektu stanovuje časové limity
pro ostrahu, které musí dodržet při zásahu proti útoč-
níkovi na základě počtu a druhu jednotlivých technic-
kých prostředků a dalších překážek, které musí útočník
překonat při cestě k utajované informaci v technickém
zařízení.

(7) Zásah ostrahy proti útočníkovi je prováděn
minimálně dvěma fyzickými osobami v jakémkoli místě
objektu nebo zabezpečené oblasti, kde došlo k narušení
ochrany utajované informace v technickém zařízení
nebo k vyhlášení poplachového nebo nouzového sig-
nálu, aniž by byla oslabena ochrana utajovaných infor-
mací na jiném místě.

(8) Ostraha provádí zásah proti útočníkovi v časo-
vém limitu, který stanovil provozovatel objektu podle
odstavce 9, aby znemožnil získat útočníkovi utajovanou
informaci, která se nachází v technickém zařízení. Sta-
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novené časové limity musí být pravidelně prověřovány
a upravovány na základě nových skutečností.

(9) Časové limity provozovatel objektu uvádí
v projektu fyzické bezpečnosti. Tabulka bodového
ohodnocení opatření fyzické bezpečnosti v zabezpečené
oblasti stanovená v části 14.3.1 přílohy č. 1 k této vy-
hlášce se v tomto případě nezpracovává.

(10) Projekt fyzické bezpečnosti zabezpečené ob-
lasti, ve které se ukládají technická zařízení, schvaluje
odpovědná osoba nebo bezpečnostní ředitel.

(11) V případech, kdy je technické zařízení zabez-
pečováno podle § 3 odst. 2, jsou bodové hodnoty tech-
nického zařízení stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.“.

6. V § 8 odst. 2 se slova „zabezpečené oblasti,
jednací oblasti a úschovnému objektu“ nahrazují slovy

„jednací oblasti, a dále k zabezpečené oblasti a úschov-
nému objektu, kde se ukládá utajovaná informace
stupně utajení Vyhrazené, která vyžaduje zvláštní re-
žim nakládání, a utajovaná informace stupně utajení
Důvěrné nebo vyššího,“.

7. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Režim manipulace s klíči a identifikačními
daty k zabezpečené oblasti a k úschovnému objektu,
kde se ukládá utajovaná informace stupně utajení
Vyhrazené, stanoví provozovatel objektu.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

8. V příloze č. 1 se za bod 1.1.9. vkládá nový bod
1.1.10., který zní:

9. V příloze č. 1 se za bod 2.1.4. vkládá nový bod
2.1.5., který zní:
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10. V příloze č. 1 se za bod 2.2.4. vkládá nový
bod 2.2.5., který zní:

11. V příloze č. 1 se za bod 3.4. vkládá nový bod
3.5., který zní:

12. V příloze č. 1 v poznámce k bodu 5.1. se na
konec třetího odstavce doplňuje věta „Pokud se v za-
bezpečené oblasti ukládá technické zařízení obsahující
utajovanou informaci podle § 5 vyhlášky, provádí se
zásah ostrahy v časovém limitu, který stanovil provo-
zovatel objektu (§ 5 odst. 9), bez ohledu na umístění
stanoviště stálé ostrahy.“.

13. V příloze č. 1 bod 11. včetně nadpisu zní:
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14. V příloze č. 1 bodě 12.1. čtvrtá tabulka zní:

15. V příloze č. 1 bodě 12.1. se za čtvrtou tabulku
doplňuje tabulka, která zní:

16. V příloze č. 1 se v poznámce k bodu 12.1. za
text „Stanovený objekt, zabezpečenou oblast může využívat
k činnosti související s ochranou utajovaných informací pouze
jeden orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba.“
vkládá na samostatný řádek nový text „U zabezpečené
oblasti kategorie Vyhrazené – pouze jedna ze stanovených pod-
mínek (S1), (S2) nebo (S3) se nemusí realizovat. V případě, že
je hranice zabezpečené oblasti a objektu shodná, realizuje se
opatření stanovené pro zabezpečenou oblast; v tomto případě
již není přípustné, aby nebyla realizována opatření na úschovném
objektu.“.

17. V příloze č. 1 se v poznámce k bodu 12.1. věta
„Pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) může být rovna 0.“
nahrazuje větou „U zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené

sloužící k ukládání utajované informace, která vyžaduje zvláštní
režim nakládání, a u zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné
a vyšší – pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) může
být rovna 0.“.

18. V příloze č. 1 nadpis bodu 13.2.3. zní: „13.2.3.
Skartace nosičů dat“.

19. V příloze č. 1 v bodě 13.2.3. se slova „Poža-
davky na ničení disket a kompaktních disků:
– požadavky na zařízení určených výhradně k fyzickému
ničení disket a kompaktních disků, pro všechny stupně
utajení:“ nahrazují slovy

.
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20. V příloze č. 1 v bodě 13.2.3. se slova „– po-
žadavky na ničení magnetických pásek, paměťových
čipů a pevných disků:“ nahrazují slovy

.

21. V příloze č. 1 se v nadpisu části 14. za slovo
„BEZPEČNOSTI“ vkldádají slova „V PŘÍPA-
DECH, KDY SE V OBJEKTU NACHÁZÍ
ZABEZPEČENÉ OBLASTI KATEGORIE DŮ-
VĚRNÉ A VYŠŠÍ“.

22. V příloze č. 1 části 14. se poznámka k bo-
du 14. zrušuje.

23. V příloze č. 1 se za část 14. doplňuje část 15.,
která včetně nadpisu zní:
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února
2008.

Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 28. ledna 2008

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 28. června 2008 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

TEREZÍN Hodonín Jihomoravský

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 29. ledna 2008

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 28. června 2008 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

URBANICE Pardubice Pardubický

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

V části dvacáté první čl. XXVII bodě 6 v § 40a má odstavec 1 správně znít:

„(1) Pro účely insolvenčního řízení se daňové ne-
doplatky považují za

a) daňové pohledávky za majetkovou podstatou,
b) daňové pohledávky s nárokem na uspokojení ze

zajištění, nebo
c) další přihlášené daňové pohledávky.“.
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