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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací,
ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se sta-
noví seznam utajovaných informací, ve znění naří-
zení vlády č. 240/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
„s) v příloze č. 19 seznam utajovaných informací

v oblasti působnosti Národního úřadu pro ky-
bernetickou a informační bezpečnost,

t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací
v oblasti působnosti Generální inspekce bezpeč-
nostních sborů.“.

2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se čís-
lo „18“ nahrazuje číslem „20“.

3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Při posuzování, zda je informace tvořená
informacemi spadajícími pod některou položku uve-

denou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které
nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneu-
žitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo
být pro tento zájem nevýhodné, informací utajova-
nou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo
zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky
nebo může být pro zájem České republiky nevý-
hodné ve smyslu § 3 zákona.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

4. V příloze č. 1 bodě 3 se za slova „důležitých
objektů“ vkládají slova „ , včetně projektové doku-
mentace a analýzy rizik“.

5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Například § 158b trestního řádu, § 72 až 77 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 38 až 43
zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod
čarou č. 2 zní:

„9. Informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv2), informace o technických prostředcích
a zařízeních zajišťujících odposlech a záznam zpráv, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně
technické dokumentace a finančního zabezpečení, s výjimkou technických prostředků a zařízení
provozovaných na základě zákona o elektronických komunikacích V – D

2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona
č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V příloze č. 2 bodě 2 se za slovo „(objektů)“
vkládají slova „a zařízení pro řízení dopravního pro-
vozu“.

8. V příloze č. 2 bodě 5 se text „V“ nahrazuje
textem „V – D“.
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9. V příloze č. 2 bod 6 zní:

„6. Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení a průkazů vydaných podle zákona upra-
vujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, paměťových karet řidiče, pa-
měťových kontrolních karet, paměťových karet podniku a paměťových karet dílny proti padělání
a pozměňování V“.

10. V příloze č. 2 se za bod 6 vkládají nové
body 7 a 8, které znějí:

„7. Způsob zabezpečení kupónů, kterými se prokazuje úhrada časového poplatku za užití zpo-
platněné pozemní komunikace motorovým vozidlem, proti padělání a pozměňování V

8. Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Centrálního registru řidičů, Registru sil-
ničních vozidel, Informačního systému stanic technické kontroly, Informačního systému Digitál-
ního tachografu, Evidence údajů pro účely provozování systému elektronického mýtného a Ná-
rodního kontaktního místa V – D“.

Dosavadní body 7 až 9 se označují jako body 9
až 11.

11. V příloze č. 2 bodě 11 se slova „7 a 8“ na-
hrazují slovy „9 a 10“.

12. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

„Oblast družicové navigace

12. Plány umístění a technické parametry nastavení systémů pro odhalování rušení signálu glo-
bálních navigačních družicových systémů a podpůrných systémů pro šíření korekčních dat v blíz-
kosti kritické infrastruktury13) V

13) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

13. V příloze č. 3 bod 7 zní:

„7. Informace o technických a dopravních prostředcích, zařízeních a materiálech sloužících k pro-
vádění operativně pátracích činností, rozborů a expertíz, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně
technické dokumentace a informací o přípravě a výcviku celníků k jejich používání a o jejich
pořizování a o finančním zabezpečení pořizování a provozu V – D“.

14. V příloze č. 3 bodě 10 se text „V“ nahrazuje
textem „V – D“.

15. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 2 trestního řádu.“.

16. V příloze č. 3 bodech 14, 15, 19 a 20 se slo-
va „a cenin“ nahrazují slovy „ , cenin a poštovních
cenin“.

17. V příloze č. 3 bodě 15 se text „V“ nahrazuje
textem „V – D“.
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18. V příloze č. 3 bod 16 zní:

„16. Systém a organizace zajištění fyzické bezpečnosti objektu, dokumentace systému komplex-
ního zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran a kamerových systémů, ve kterém se vy-
rábějí bankovky, doklady, ceniny nebo poštovní ceniny V – D“.

19. V příloze č. 3 bodě 17 se slova „nebo cenin“
nahrazují slovy „ , cenin nebo poštovních cenin“.

20. V příloze č. 3 bodě 25 se slova „Vybraná
část bezpečnostní“ nahrazují slovem „Bezpečnostní“
a za slova „týkající se“ se vkládají slova „způsobu
zajištění bezpečnosti informací,“.

21. V příloze č. 3 se doplňují body 26 až 28,
které znějí:

„26. Údaje o využití sítí elektronické komunikace a zařízení informačních a komunikačních tech-
nologií pro potřeby organizačních útvarů vykonávajících analytickou činnost v oblasti působnosti
Ministerstva financí, včetně údajů o jejich zabezpečení V – T

27. Programové a technické vybavení, včetně související bezpečnostní, technické, provozní a evi-
denční dokumentace V – T

28. Postupy a technické prostředky využívané k odhalování nelegální činnosti na internetu v sou-
vislosti s hazardními hrami, legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu a neplně-
ním daňové povinnosti V – D“.

22. V příloze č. 4 bodě 1 se za slova „Projek-
tová dokumentace“ vkládají slova „skutečného pro-
vedení“ a za slova „cizí věci“ se vkládají slova „a
k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou
úrovní zabezpečení proti násilným útokům“.

23. V příloze č. 4 bod 2 zní:

„2. Bezpečnostní posouzení objektu, v němž jsou uchovávány kulturní statky, o zabezpečení proti
krádežím, loupežím a poškozování cizí věci a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou
úrovní zabezpečení proti násilným útokům V“.

24. V příloze č. 5 bod 28 zní:

„28. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, informačních a komunikačních tech-
nologií, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, nemovitého majetku a operačních
schopností V“.

25. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 2 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.“.

26. V příloze č. 5 se doplňují body 45 až 47,
které znějí:

„45. Organizace spojení a dokumentace sítí elektronických komunikací Ministerstva obrany V – T

46. Komplexní provozní údaje o neveřejné rádiové, radioreléové a radiotelefonní síti V – T
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47. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti
státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění
správních úřadů V – T“.

27. V příloze č. 6 body 8 a 9 znějí:

„8. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského
materiálu a jiných druhů citlivého zboží, včetně zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojen-
ského charakteru V – D

9. Souhrnné, statistické nebo jiné údaje o vývozech, dovozech, přepravě, tranzitech a transferech
vojenského materiálu, zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteru, pokud je
z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské
země, jde-li o
a) významný vojenský materiál V – D

b) vojenský materiál V – D

c) zboží dvojího užití V

d) zbraně a střelivo nevojenského charakteru V“.

28. V poznámce pod čarou č. 6 se na konci
textu doplňují slova „ , ve znění pozdějších před-
pisů“.

29. V příloze č. 7 bodě 7 se text „V – D“ na-
hrazuje textem „V – T“.

30. V příloze č. 7 se doplňují body 9 a 10, které
znějí:

„9. Technická dokumentace a konfigurace prvků centrálního bezpečnostního perimetru V – D

10. Informace o jednání o smírném urovnání stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská
práva, předkládané příslušným státním orgánům V“.

31. Poznámky pod čarou č. 7 až 10 znějí:

„7) § 48 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
8) § 221 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
9) § 49 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
10) § 2 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších před-

pisů.“.

32. V příloze č. 8 se v bodě 9 doplňují písme-
na d) a e), která znějí:
„d) souhrnné informace o služebních dopravních prostředcích používaných pro přepravu chrá-

něných osob, jejich vybavení a ochranné prvky V – D
e) technické prostředky sloužící k zajištění ochrany chráněných osob V – D“.

33. V příloze č. 8 bodě 14 se slova „Policie Čes-
ké republiky“ zrušují.

34. V příloze č. 8 bod 15 zní:

„15. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností určeného útvaru,
personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence určeného útvaru, včetně přísluš-
nosti vybraného příslušníka k určenému útvaru nebo k Policii České republiky V – D“.
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35. V příloze č. 8 bod 18 zní:

„18. Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení, výzkumu, vývoji, architektuře a bez-
pečnostním nastavení informačních systémů V – T“.

36. V příloze č. 8 se doplňují body 22 až 24,
které znějí:

„22. Materiální, technické a finanční zabezpečení určeného útvaru a jeho příslušníků V – D

23. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků určeného útvaru V – D

24. Informace o výběru, přípravě a výcviku příslušníků určeného útvaru V – D“.

37. V příloze č. 9 bod 2 zní:

„2. Informace o opatřeních k zajištění bezpečnosti objektů a personálu zastupitelských úřadů
České republiky v zahraničí a k zabezpečení ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České
republice V – D“.

38. V příloze č. 9 bod 6 zní:

„6. Krizová dokumentace a evakuační plány zastupitelských úřadů České republiky V – T“.

39. V příloze č. 9 se doplňují body 12 a 13, které znějí:

„12. Dokumentace související s licenčním řízením, včetně zdůvodnění zamítavých závazných sta-
novisek Ministerstva zahraničních věcí V – T

13. Informace o zamítnutých žádostech o exportní licenci v rámci Evropské unie V“.

40. V příloze č. 10 se doplňují body 3 a 4, které
znějí:

„3. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti významných vodních děl důležitých pro
obranu a bezpečnost státu V

4. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti a dislokaci stanovené vodohospodářské in-
frastruktury důležité pro bezpečnost státu V“.

41. V příloze č. 11 bodě 2 se za slovo „banko-
vek“ vkládají slova „a mincí“.

42. V příloze č. 11 bodě 3 se za slovo „peněz“
vkládají slova „ , včetně údajů a informací s ním sou-
visejících“ a text „V“ se nahrazuje textem „V – D“.

43. V příloze č. 11 bod 5 zní:

„5. Souhrnné výkazy a systematika účtů pro ústřední správní úřady, Generální inspekci bezpeč-
nostních sborů a zpravodajské služby, včetně evidenčních údajů o zpravodajské službě jako klien-
tovi V – T“.

44. V příloze č. 11 bodě 7 se text „V – D“ na-
hrazuje textem „V – T“.
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45. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

46. V příloze č. 15 se doplňují body 3 až 5,
které znějí:

„3. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací kapacita, účel, využití, pasportizace a pro-
jektová dokumentace budov a objektů Správy státních hmotných rezerv určených pro uložení
státních hmotných rezerv V

4. Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních pracovišť Správy státních hmotných
rezerv V

5. Dokumenty obsahující smluvní ujednání o nakládání se státními hmotnými rezervami, do-
kumenty o kontrole státních hmotných rezerv, dokumenty související s hospodářskou mobi-
lizací V“.
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47. Příloha č. 16 včetně poznámek pod čarou
č. 11 a 12 zní:

„Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Sbírka zákonů č. 360 / 2017Strana 3936 Částka 126



Sbírka zákonů č. 360 / 2017Částka 126 Strana 3937



48. V příloze č. 18 bod 1 zní:

„1. Formy, metody a zásady zpravodajské činnosti V – PT“.

49. V příloze č. 18 bod 6 zní:

„6. Finanční zabezpečení a hospodaření zpravodajské služby, rozpočty, účetnictví, příslušné
evidence, doklady a rozbory V – T“.

50. V příloze č. 18 bod 9 zní:

„9. Dislokace objektů, budov, organizačních částí nebo útvarů a zařízení zpravodajské služ-
by V – PT“.

51. V příloze č. 18 bod 14 zní:

„14. Organizace spojení, informační a komunikační systémy, včetně jejich vazeb na informační
a komunikační systémy vedené jinými správci informačních systémů veřejné správy V – PT“.

52. V příloze č. 18 bod 18 zní:

„18. Personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence zpravodajské služby V – PT“.

53. V příloze č. 18 se doplňují body 20 až 32, které znějí:

„20. Vnitřní předpisy a interní akty řízení upravující činnost zpravodajské služby V – PT

21. Dokumentace a evidence krycích prostředků a krycích dokladů sloužících k utajení nebo
zastírání skutečné totožnosti příslušníka zpravodajské služby, jeho příslušnosti ke zpravodajské
službě nebo utajení nebo zastírání skutečných zájmů, činnosti nebo objektů zpravodajské služ-
by V – PT

22. Údaje a evidence týkající se vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské služby a údaje
o čerpacích stanicích pohonných hmot, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro
pohon vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské služby V – T

23. Veřejné zakázky zadávané zpravodajskou službou nebo v její prospěch V – T

24. Stavební a projektová dokumentace týkající se objektů, budov a zařízení zpravodajské
služby V – T

25. Systém a organizace ochrany objektů, budov, organizačních částí, útvarů a zařízení zpra-
vodajské služby, technická, organizační a bezpečnostní opatření sloužící k eliminaci jejich ohro-
žení a příslušná dokumentace, včetně vyhodnocení rizik V – PT

26. Informace a údaje stanovené zvláštními právními předpisy, které se týkají veřejného zdra-
votního pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a sociálních služeb poskytovaných příslušníkům zpravodajských
služeb V – T

27. Zvláštní český účetní standard, zvláštní postupy pro finanční hospodaření zpravodajských
služeb, zvláštní postupy při hospodaření s majetkem státu, zvláštní způsoby vykazování údajů
podle zákona o zpravodajských službách České republiky a zvláštní postupy k utajení a zajištění
bezpečnosti podle příslušných zákonů V – T

28. Údaje o vyzbrojení příslušníků zpravodajské služby, počtu zbraní a střeliva V – T

29. Systémy a opatření sloužící k zajištění ochrany určených osob V – PT

30. Plány a výsledky kontrolní a auditní činnosti prováděné u zpravodajské služby V – PT

31. Plány, realizace, průběh a výsledky činností zajišťujících bezpečnost zpravodajské služby,
formy, metody a zásady těchto činností a prostředky při nich používané V – PT

32. Informace o plněních ve prospěch příslušníků a osob tvořících zpravodajské struktury
a z nich odvozené údaje V – T“.
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54. Přílohy č. 19 a 20 znějí:

„Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
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Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347;
Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o.,
Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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.
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