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362

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků
na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienic-
kých požadavků na kosmetické prostředky, ve znění
vyhlášky č. 89/2010 Sb. a vyhlášky č. 220/2010 Sb., se
mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta

„Směrnice Komise 2011/59/EU ze dne 13. května
2011, kterou se pro účely přizpůsobení technickému
pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/
/EHS týkající se kosmetických prostředků.“.

2. V příloze č. 2 se doplňuje nová položka pod
referenčním číslem č. 1372, která zní:

„1372. 2-Aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520)
a jeho soli (CAS 95-55-6/67845-79-8/51-
-19-4; ES 202-431-1/267-335-4)“.

3. V příloze č. 3 části 1 položka pod referenčním
číslem 201 zní:
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4. V příloze č. 3 části 1 se doplňují položky pod
referenčními čísly č. 215 až 218, 222 až 223, 225, 227,
230, 232, 234, 237 až 239, 241 až 246, 248 až 252, které
znějí:
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5. V příloze č. 3 části 2 se položky pod referenč-
ními čísly 3 až 6, 11, 12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39,
44, 48, 49, 55 a 56 zrušují.

6. V příloze č. 3 v části 2 u položek pod referenč-
ními čísly 10 a 50 ve sloupci g se datum „31. 12. 2010“
nahrazuje datem „31. 12. 2011“.

7. V příloze č. 6 položka pod referenčním číslem 1
zní:
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8. V příloze č. 6 položka pod referenčním číslem 8
zní:

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna
2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2011

o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7
odst. 3, § 9 odst. 8, § 64, § 85 odst. 5 a § 135 písm. a)
až f) a h) až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně uta-
jovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Vzory v oblasti personální bezpečnosti
a bezpečnostní způsobilosti

(1) Vzor prohlášení fyzické osoby o způsobilosti
k právním úkonům podle § 7 zákona je uveden v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti po-
dle § 13 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčen-
livosti podle § 94 odst. 2 písm. g) a § 99 odst. 2
písm. d) zákona je uveden v příloze č. 13 k této vy-
hlášce.

§ 2

Vzory v oblasti personální bezpečnosti

(1) Vzor oznámení o splnění podmínek pro pří-
stup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
podle § 6 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vy-
hlášce.

(2) Vzor poučení podle § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2
zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1
zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Vzor dotazníku fyzické osoby podle § 95 zá-
kona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(5) Vzor osvědčení fyzické osoby podle § 54
odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(6) Vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické oso-
by pro cizí moc podle § 57 odst. 2 zákona je uveden
v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(7) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního opráv-

nění fyzické osoby podle § 62 odst. 2 zákona je uveden
v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(8) Vzor poučení podle § 58 odst. 5 zákona je
uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 3

Vzory v oblasti bezpečnostní způsobilosti

(1) Vzor žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zá-
kona je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Vzor dotazníku podle § 100 zákona je uveden
v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Vzor dokladu o bezpečnostní způsobilosti fy-
zické osoby podle § 85 zákona je uveden v příloze č. 12
k této vyhlášce.

§ 4

Zdůvodnění žádosti fyzické osoby
podle § 94 odst. 1 zákona

Zdůvodnění žádosti fyzické osoby obsahuje uve-
dení

a) funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru
nebo pracovněprávního, členského či obdobného
vztahu, na jehož základě má být osvědčení fyzické
osoby vydáno,

b) nejvyššího stupně utajení utajované informace,
k níž bude mít fyzická osoba přístup,

c) potvrzení zdůvodnění nutnosti přístupu k utajo-
vané informaci odpovědnou osobou, bezpečnost-
ním ředitelem nebo tím, kdo bude fyzické osobě
utajovanou informaci poskytovat, včetně označení
konkrétního místa nebo funkce stanovené podle
§ 69 odst. 1 písm. b) zákona a zařazení tohoto
místa nebo funkce v tomto přehledu,

d) specifikace utajovaných informací, které na daném
místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo vzni-
kaly, a utajovaných informací, které zde budou
poskytnuty nebo zde mohou vznikat.
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§ 5

Zdůvodnění žádosti o doklad podle § 99
odst. 1 zákona

Zdůvodnění žádosti o doklad obsahuje uvedení

a) citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na zá-
kladě vydaného dokladu vykonávat,

b) ustanovení jiného právního předpisu, podle kte-
rého bude vykonávána citlivá činnost,

c) potvrzení zdůvodnění výkonu citlivé činnosti od-
povědnou osobou nebo jí pověřenou osobou,
včetně popisu konkrétního místa nebo funkce
vztahující se k výkonu citlivé činnosti.

§ 6

Písemnosti podle § 94 odst. 2 písm. b) zákona
přikládané k žádosti fyzické osoby a písemnosti

podle § 99 odst. 2 písm. c) zákona přikládané
k žádosti o doklad

(1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo
k žádosti o doklad přiloží

a) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné
doklady,

b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením
jejich výše po odečtení povinných zákonných od-
vodů, v případě jiného druhu příjmu daňové při-
znání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za
posledních 5 let,

d) doklad o právu jiné osoby omezující vlastnictví
žadatele a

e) rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení výkonu
rozhodnutí.

(2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c)
fyzická osoba předkládá v originále nebo v úředně ově-
řené kopii. Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), d)
a e) fyzická osoba předkládá v kopii.

(3) Způsob a forma podání písemností uvedených
v odstavci 1 jsou stanoveny v § 9 odst. 3.

§ 7

Žádost fyzické osoby podle § 94 odst. 4 a 5 zákona

(1) K žádosti fyzické osoby podané podle § 94

odst. 4 a 5 zákona fyzická osoba přiloží dotazník fy-
zické osoby, ve kterém uvede

a) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, pří-
jmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum
narození,

b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povin-
ných zákonných odvodů za období od podání
předchozí žádosti a

c) údaje, které se změnily v průběhu platnosti osvěd-
čení fyzické osoby a nebyly oznámeny podle § 10.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická
osoba dokládá písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1
a 2 a způsobem a formou stanovenou v § 9.

§ 8

Žádost o doklad podle § 99 odst. 4 a 5 zákona

(1) K žádosti o doklad podané podle § 99 odst. 4
a 5 zákona fyzická osoba přiloží dotazník, ve kterém
uvede

a) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, pří-
jmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum
narození,

b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povin-
ných zákonných odvodů za období od podání
předchozí žádosti a

c) údaje, které se změnily v průběhu platnosti do-
kladu a nebyly oznámeny podle § 10.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická
osoba dokládá písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1
a 2 a způsobem a formou stanovenou v § 9.

§ 9

Způsob a forma podání žádostí a oznamování změn

(1) Žádost fyzické osoby, žádost o doklad, pro-
hlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, prohlášení
fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům a pro-
hlášení k osobnostní způsobilosti se podávají v listinné
podobě nebo dodáním do datové schránky Národního
bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě1).

(2) Dotazník fyzické osoby a dotazník se podávají
v listinné podobě a dodáním do datové schránky Ná-
rodního bezpečnostního úřadu nebo v elektronické po-
době ve formátu stanoveném na internetových strán-
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kách Národního bezpečnostního úřadu. Podání v elek-
tronické podobě lze učinit i na technickém nosiči dat.

(3) Písemnosti uvedené v § 6 a oznámení změn
podle § 10 lze podat v listinné podobě nebo dodáním
do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu
anebo v elektronické podobě1).

(4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílo-
hách č. 1 až 6, 8 až 11 a 13 k této vyhlášce zveřejňuje
Národní bezpečnostní úřad na svých internetových
stránkách.

(5) Vzhled listinné podoby vyplněného dotazníku
fyzické osoby a vyplněného dotazníku musí odpovídat
vzhledu zobrazení v elektronické podobě.

§ 10

Omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku
fyzické osoby nebo v dotazníku

(1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické
osoby, nebo fyzická osoba, která podala žádost o do-
klad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného
osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, oznamuje Ná-
rodnímu bezpečnostnímu úřadu pouze změny

a) základních identifikačních údajů,

b) adresy místa trvalého pobytu,

c) adresy pro účely doručování,

d) zaměstnavatele,

e) příslušnosti ke sdružením, nadacím a obecně pro-
spěšným společnostem,

f) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota pře-
sahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího prů-
měrného měsíčního příjmu po odečtení povinných
zákonných odvodů, podle toho, která částka je
vyšší,

g) nabytí či pozbytí nemovitého majetku,

h) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy
a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,

i) nařízení výkonu rozhodnutí,

j) dosažení vyššího stupně vzdělání,

k) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednot-
livě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo

pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu
po odečtení povinných zákonných odvodů, podle
toho, která částka je vyšší,

l) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota jed-
notlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo
pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu
po odečtení povinných zákonných odvodů, podle
toho, která částka je vyšší,

m) mimořádná splátka závazku, přesáhla-li její hod-
nota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměr-
ného měsíčního příjmu po odečtení povinných zá-
konných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,

n) údajů k osobě manžela (manželky) nebo partnera
(partnerky) a osob starších 18 let žijících s ní v do-
mácnosti; fyzická osoba, jež podala žádost o do-
klad nebo je jeho držitelem, změnu těchto údajů
neuvádí.

(2) Fyzická osoba oznamuje v rozsahu položek
dotazníku fyzické osoby uvedeného v příloze č. 6 k této
vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a) až e), h, i)
a n). Fyzická osoba oznamuje v rozsahu položek do-
tazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny
podle odstavce 1 písm. a) až e), h a i). Skutečnosti podle
odstavce 1 písm. i) až k) dokládá písemnostmi ve formě
stanovené v § 6 odst. 2 a způsobem a formou stanove-
nými v § 9.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v ob-
lasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti
a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vy-
dání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad
o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu
podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpeč-
nosti), se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
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-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.

Strana 4560 Částka 127

8591449 127011

11

ISSN 1211-1244


