
 
 
 
 
 
                 V Praze dne 13. února 2019 
   Č. j.: 1389/2019-NBÚ/05 
 
  

 
 
 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď 
 
 
 
Národní bezpečnostní úřad dále jen „NBÚ“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 
106/1999 Sb., konkrétně jste položil tyto otázky: 
 
1  
V kolika řízeních o osvědčení bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby v roce 2018 bylo požadováno 
zproštění mlčenlivosti lékaře? 
 
2  
Kolik osvědčení bezpečnostní způsobilosti pro fyzické osoby bylo v roce 2018 vydáno? 
 
K uvedeným dotazům sdělujeme: 
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 412/2005 Sb.“), nezná pojem „osvědčení bezpečnostní 
způsobilosti fyzické osoby“. Fyzická osoba nebo právnická osoba může dle tohoto zákona žádat o 
vydání osvědčení, a to pro stupeň utajení „Důvěrné“, „Tajné“ anebo „Přísně tajné“, bez kterého není 
možný přístup k utajované informaci v příslušném stupni. Ovšem „bezpečnostní způsobilost“ je 
pojem, který citovaný zákon užívá, a to v souvislosti s oprávněním k výkonu citlivé činnosti (doklad o 
bezpečnostní způsobilosti), které je výlučně vázáno na fyzické osoby  - viz § 83: 
 
„Podmínku osobnostní způsobilosti pro účely bezpečnostní způsobilosti splňuje fyzická soba, která 
netrpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na její spolehlivost vykonávat citlivou činnost.“ 
 
Z požadavku na poskytnutí informace, v němž používáte pojem „bezpečnostní způsobilost“ 
v souvislosti s fyzickou osobou, dovozujeme, že požadujete informaci k části třetí zákona č. 412/2005 
Sb., k ustanovení  § 80 – § 88, proto poskytujeme tyto informace: 
 
 ad 1: 
Podle § 124 zák. č. 412/2005 Sb., odst. 3 není možné poskytovat údaje vedené v bezpečnostním 
svazku k jinému účelu, než pro potřeby plnění úkolů podle tohoto zákona, proto v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. požadovaný údaje poskytnout nelze. Viz následující 
citace zák. č. 412/2005 Sb.: 
 
 
 



2 
 

§ 124 Bezpečnostní svazek 
 (1) Bezpečnostní svazek obsahuje materiály vztahující se k řízení a hlášení změn; člení se na 
utajovanou a neutajovanou část. 
 (2) Bezpečnostní svazek zakládá, vede, doplňuje, eviduje a vyřazuje Úřad; vyřazuje se po 
uplynutí 15 let od data posledního pravomocného rozhodnutí v řízení.  
 (3) Údaje uvedené v bezpečnostním svazku je možné využívat pouze pro potřeby plnění úkolů 
podle tohoto zákona. 
 (4) Zaměstnanci Úřadu, kteří provádějí řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích 
uvedených v bezpečnostním svazku, se kterými se seznámili při provádění tohoto řízení nebo v 
souvislosti s ním, a to i po skončení pracovněprávního vztahu. 
 (5) Na žádost orgánů činných v trestním řízení může ředitel Úřadu zprostit v potřebném 
rozsahu mlčenlivosti osoby uvedené v odstavci 4. 
 
  
ad 2: 
Za rok 2018 bylo vydáno 1 131 dokladů o bezpečnostní způsobilosti. 
 
Všechny údaje o vydaných i nevydaných veřejných listinách v bezpečnostním řízení, včetně údaje, 
v kolika případech vzal účastník bezpečnostního řízení svou žádost zpět, lze nalézt na internetových 
stránkách NBÚ ve výročních zprávách o činnosti, kterou úřad každým rokem zveřejňuje v rubrice 
„Povinně zveřejňované informace“, a to již od roku 2007. Výroční zpráva o činnosti úřadu je vždy 
zveřejněna poté, kdy se s ní seznámí Bezpečnostní rada státu, tzn.  výroční zpráva o činnosti za rok 
2018 bude zveřejněna zhruba v červnu 2019. 

 
 
 
 

 
                                                                                                                       Ing. Jaromír Kadlec 
                                                                                                                    náměstek ředitele NBÚ  
                                                                                                                   
 
 
 
 
Vážený pan  
Jiří Hrabinec 
Bayerova 5 
602 00 Brno 
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