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    V Praze dne 5. října 2011 

 

 

Vážený pane řediteli, 

 

dovolte, abychom se na Vás obrátili s nabídkou spolupráce v oblasti ochrany utajovaných 

informací. 

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se zásadně novelizuje 

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

pozdějších předpisů. Vedle změn v personální bezpečnosti, v oblasti fyzické bezpečnosti a 

bezpečnosti informačních systémů a kryptografické ochrany, v procesních pravidlech v provádění 

bezpečnostního řízení fyzických osob a podnikatelů nastává podstatná změna v oblasti průmyslové 

bezpečnosti. 

Ve vztahu k podnikateli, který bude potřebovat přístup k utajované informaci stupně 

utajení vyhrazené, se již nebude provádět bezpečnostní řízení. Přístup bude mít podnikatel zajištěn 

na základě prohlášení o tom, že je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací, a které 

předá tomu, kdo mu bude utajované informace poskytovat. Poskytovatel bude oprávněn požádat 

od podnikatele předložení jeho bezpečnostní dokumentace a bude na jeho názoru a odpovědnosti, 

zda utajovanou informaci zpřístupní. Národní bezpečnostní úřad bude v rámci státního dozoru 

kontrolovat, zda jsou podmínky stanovené zákonem pro přístup k utajované informaci stupně 

utajení Vyhrazené, dodržovány a zda je ochrana této utajované informace skutečně podnikatelem 

zabezpečena. 

Tato změna na jedné straně zvýší odpovědnost podnikatele, který učiní prohlášení, za 

zajištění ochrany utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené, na druhé straně lze 

předpokládat neopodstatněný tlak na mnohé podnikatele, aby byli držiteli osvědčení NBÚ alespoň 

na stupeň utajení Důvěrně. 

Novelizovaný zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nejen 

pozměňuje, ale i doplňuje povinnosti odpovědně osoby (navíc prováděcí předpisy k zákonu budou 

známy až koncem tohoto roku). Nově je upravena povinnost pro právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby a orgány státní, kteří budou zadavatelé zakázek písemně oznámit NBÚ skutečnost, že 

budou zadávat veřejnou zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách, nebo že bude v 

zadávací dokumentaci požadavek na držení osvědčení pro podnikatele. 

S ohledem na výše uvedené změny a u vědomí velmi vysokých sankcí za spáchání 

přestupků či správních deliktů v uvedené oblasti si Vám dovolujeme nabídnout: 
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Základní kurz pro vrcholné manažery podniků, krajů, obcí a státních institucí 

(ředitele, primátory, hejtmany, starosty, ředitele krajských úřadů, tajemníky úřadů) k velké 

novele zákona o ochraně utajovaných informací účinné od 1. 1. 2012. 

 

Přednášející: Ing. Dušan Navrátil – ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

JUDr. et Mgr. Radomír Valica – ředitel odboru právního a legislativního 

Národního bezpečnostního úřadu, spoluautor zákona o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který se významně 

podílel na tvorbě zákona a jeho projednávání v celém legislativním procesu 

JUDr. Ing. Milan Mleziva – advokát, odborník na problematiku 

utajovaných informací, spolupracovník CEVRO Institutu 

Termín: 31.10.2011 9:30 – 13:00 hod 

Místo konání: CEVRO Institut, o.p.s., Jungmannova 17, Praha 1 

 

Seminář: Obsahem semináře bude základní přehled změn, které přináší zákon 

č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a podrobný výklad změn v oblasti průmyslové 

bezpečnosti (zrušení bezpečnostního řízení u podnikatelů u stupně utajení 

Vyhrazené, změny v dotazníku podnikatele, veřejné zakázky a utajované 

informace). Zároveň bude poskytnuta základní informace o připravovaných 

změnách v řešení problematiky kybernetické bezpečnosti České republiky 

(a o možnostech nabízených CEVRO Institutem, o.p.s., soukromou vysokou 

školou). 

Cena: 990,- Kč (obsahuje i občerstvení, podklady a materiály) 

Platba: bankovním převodem 

Účast potvrďte a platbu proveďte vzhledem k omezené kapacitě jednacího 

sálu a výjimečné sestavě přednášejících co nejdříve, nejpozději však do 

24. 10. 2011 

Potvrzení účasti:info@vsci.cz, tel. 221 506 777 

Číslo účtu: 2261283001/5500 

Jako variabilní symbol použijte 31102011. 

 

Podrobný kurz pro bezpečnostní ředitele a pracovníky zodpovědné za řešení 

problematiky utajovaných informací podniků, krajů, obcí a státních institucí 

k velké novele zákona o ochraně utajovaných informací účinné od 1. 1. 2012 

 

Přenášející: JUDr. et Mgr. Radomír Valica – ředitel odboru právního a legislativního 

Národního bezpečnostního úřadu, spoluautor zákona o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který se významně 

podílel na tvorbě zákona a jeho projednávání v celém legislativním procesu 
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JUDR. Ing. Milan Mleziva – advokát, odborník na problematiku 

utajovaných informací, spolupracovník CEVRO Institutu 

 Termín: 21.11.2011 9:30 – 16:00 hod 

Místo konání: CEVRO Institut, o.p.s., Jungmannova 17, Praha 1 

 

Seminář: Obsahem semináře bude základní přehled změn, které přináší zákon 

č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně výkladu obsahu prováděcích předpisů, 

zejména se zaměřením na oblast průmyslové bezpečnosti. 

 Cena: 1990,- Kč (obsahuje i občerstvení, podklady a materiály) 

Platba: bankovním převodem 

  Účast potvrďte a platbu proveďte vzhledem k omezené kapacitě jednacího 

sálu a výjimečné sestavě přednášejících co nejdříve, nejpozději však do 

14. 11. 2011 

Potvrzení účasti:info@vsci.cz, tel. 221 506 777 

Číslo účtu: 2261283001/5500 

Jako variabilní symbol použijte 21112011. 

 

V případě objednání obou kurzů (základní a podrobný) je celková cena za oba 

kurzy 2590,- Kč. 

 
Pro členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR je sleva 10%. 

 

 

  

 

Dále Vám nabízíme dlouhodobou spolupráci v oblasti ochrany utajovaných informací, zejména: 

 

- Zpracování základních materiálů v oblasti ochrany utajovaných informací 

 

 zpracování žádosti o vydání osvědčení podnikatele včetně zdůvodnění nutnosti 

přístupu k utajované informací 

 zpracování dotazníku podnikatele  

 zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele  

 zpracování projektu fyzické bezpečnosti 

mailto:info@vsci.cz
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 zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému nakládajícího 

s utajovanými informacemi 

 přípravu administrativních pomůcek a návrh systému ochrany utajovaných 

informací 

 zpracování interních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací (personální, 

administrativní, informační, fyzická bezpečnost….) 

 

- Konzultační a auditorskou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací 

 

 provedení auditu stávajících dokumentů a interních předpisů organizace, zda jsou 

aktuální ve vztahu k platným právním normám v oblasti ochrany utajovaných 

informací 

 provedení auditu v rozsahu prováděném NBÚ v případě státní kontroly u 

organizace (příprava na státní kontrolu) 

 provedení auditu v oblasti personální bezpečnosti a s tím spojených zákonných 

povinností 

 kontrolu plnění povinností odpovědné osoby z pohledu předcházení možného 

porušení zákonných povinností 

 kontrolu plnění povinností bezpečnostního ředitele 

 kontrolu plnění povinností osoby, která má přístup k utajované informaci 

 kontrolu povinností organizace, která má přístup k utajované informaci 

 

- Zajištění proškolení podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 

Sb., pro osoby, které mají přístup k utajené informaci (základní povinnost 

odpovědné osoby) 

 

- Zastoupení fyzické osoby nebo právnické osoby v rámci bezpečnostního řízení 

(zastoupení prostřednictvím advokáta se zkušeností v oblasti ochrany 

utajovaných informaci), včetně zastoupení v případě správní žaloby proti 

rozhodnutí ředitele NBÚ o rozkladu podle Soudního správního řádu. 
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- Zastoupení fyzické osoby nebo právnické osoby v případě řešení správního 

deliktu pro porušení zákona č. 412/2005 Sb. 

 

CEVRO Institut, o.p.s. je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách. Bakalářské a magisterské studijní programy v oborech Veřejná správa, 

Politologie a mezinárodní vztahy, Právo v obchodních vztazích a Sociální analýzy, realizované na 

vysoké škole CEVRO Institut, podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Vysoká škola CEVRO Institut v rámci své vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti poskytuje tyto 

obecně prospěšné služby: uskutečňování akreditovaných studijních programů podle zákona 

o vysokých školách, uskutečňování programů celoživotního vzdělávání a pořádání seminářů a 

konferencí. 

 

Mimo jiné CEVRO Institut nabízí studium Master of Public Administration (MPA) v oborech 

Management veřejné správy, Management veřejné dopravy a Bezpečnostní a krizový management. 

Jedná se o postgraduální studium managementu v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a ochrany 

kritické infrastruktury a je určeno zejména pro střední a vrcholový management ve veřejném 

i soukromém sektoru. V lektorském týmu jsou přední čeští odborníci na tuto problematiku, ať už se 

jedná o nejvyšší představitele AČR, PČR a dalších bezpečnostních sborů, ministerstev, Parlamentu 

ČR nebo další špičkové specialisty. Složení lektorského týmu tak zaručuje unikátní propojení 

teoretických znalostí a praktických zkušeností nejvyšších manažerů v uvedených oblastech. 

 

V případě Vašeho zájmu o některý z výše uvedených produktů či jakéhokoliv dotazu se neváhejte, 

prosím, obrátit na níže uvedené kontakty. 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Salivar    Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. 

ředitel Centra bezpečnostních studií   prorektor pro rozvoj 
 

 

 


