Ročník 2009

SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Č ES KÁ RE P UB L I KA
Částka 31

Rozeslána dne 21. září 2009

Cena Kč 105,–

O B S A H:
66. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické
republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné
ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji
67. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně
a vzájemné ochraně utajovaných informací
68. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
69. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
70. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně
Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
71. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně
a vzájemné ochraně utajovaných informací
72. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
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66
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. března 2008 byl v Hanoji podepsán Protokol mezi vládou
České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic1), podepsané dne 25. listopadu
1997 v Hanoji.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.
Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 5 dne 27. září 2009.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

1

) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
podepsaná v Hanoji dne 25. listopadu 1997 byla vyhlášena pod č. 212/1998 Sb.

Částka 31

Sbírka mezinárodních smluv č. 66 / 2009

Strana 4011

Protokol
mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské
socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji
Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“) se dohodly
změnit Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné
ochraně investic (dále jen „Dohoda“) následujícím způsobem:
ČLÁNEK 1
Odstavec 4 článku 3 Dohody se vypouští a nahrazuje se novými odstavci 4 až 6:
„4. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat
na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové
unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.
5. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo
měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy
nebo vzájemné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny
volného obchodu.
6. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům
druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může
první smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.“.
ČLÁNEK 2
V článku 6 Dohody se na začátek první věty odstavce 1 vkládají následující slova:
„Aniž jsou dotčena opatření všeobecné povahy, která nejsou používána svévolně ani diskriminačně, založená na
právech a závazcích, které smluvní strana převzala jako člen nebo strana celní, hospodářské nebo měnové unie,
společného trhu nebo zóny volného obchodu...“.
ČLÁNEK 3
1. V článku 8 odstavci 2 Dohody je znění první části věty následující:
„Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán v době šesti
měsíců od data, kdy investor předložil žádost o řešení sporu, ...“.
2. V článku 8 odstavci 2 písm. c) se vypouští věta „Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany
sporu.“.
3. Za odstavec 2 článku 8 Dohody se vkládá nový odstavec 3:
„3. Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě práva, kdy vezme při svém rozhodování v úvahu zdroje
práva v následujícím pořadí:
– ustanovení této dohody a jiných příslušných dohod mezi smluvními stranami;
– platné právo dotčené smluvní strany;
– ustanovení zvláštních dohod vztahujících se k investici;
– obecné principy mezinárodního práva.
Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu a bude vykonatelný v souladu s právním řádem
příslušné smluvní strany.“.
ČLÁNEK 4
Za článek 10 Dohody se vkládá nový článek 11, jehož znění je následující:
„Základní bezpečnostní zájmy
1. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které
považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,
a) týkající se trestných činů;
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b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcí s jiným zbožím, materiálem,
službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;
c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
d) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování
atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení nebo
e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní,
hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.“.
Následující články Dohody budou přečíslovány.
ČLÁNEK 5
Protokol vstoupí v platnost devadesátým dnem po pozdější notifikaci, kterou si smluvní strany oznámily, že
vnitřní právní postupy pro vstup Dohody v platnost byly ukončeny. Protokol zůstane v platnosti po dobu
platnosti Dohody.
Dáno v Hanoji dne 21. března 2008, ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž
všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglický text.
Za vládu
České republiky

Za vládu
Vietnamské socialistické republiky

JUDr. Ivo Žďárek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky ve Vietnamské
socialistické republice

Vo Hong Phuc v. r.
ministr plánování a investic
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67
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou
republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. října 2009.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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Česká republika a Finská republika (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných
informací vyměněných mezi nimi nebo právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném
respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:
ČLÁNEK 1
ÚČEL A ROZSAH PŮSOBNOSTI
Účelem této Smlouvy je poskytnout ochranu utajovaným informacím vyměněným mezi smluvními stranami
v oblasti zahraničních vztahů, obrany, bezpečnosti, policie, jakož i průmyslové bezpečnosti, nebo předaným
v rámci sjednávání a provádění utajovaných smluv, nebo vytvořeným v rozsahu působnosti této Smlouvy.
ČLÁNEK 2
VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účel této Smlouvy se rozumí:
Utajovanou informací jakákoliv informace, dokument nebo materiál předaný nebo vytvořený smluvními
stranami, který, bez ohledu na svoji formu, vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních
stran ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a který byl jako takový určen a náležitě označen.
Utajovanou smlouvou smlouva nebo subdodavatelská smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo
v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.
Poskytující stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která poskytne
utajovanou informaci.
Přijímající stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme
utajovanou informaci.
Třetí stranou stát včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace,
které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.
ČLÁNEK 3
BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY
1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a provádění této
Smlouvy jsou:
v České republice:
NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
ve Finské republice:
ULKOASIAINMINISTERIÖ
2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí oficiální kontaktní údaje.
3. Národní bezpečnostní úřady se informují o svých určených bezpečnostních úřadech, které jsou rovněž
odpovědné za provádění této Smlouvy.
ČLÁNEK 4
STUPNĚ UTAJENÍ
Rovnocennost označení národních stupňů utajení je následující:

v České republice

ve Finské republice

PŘÍSNĚ TAJNÉ

ERITTÄIN SALAINEN

TAJNÉ

SALAINEN

DŮVĚRNÉ

LUOTTAMUKSELLINEN

VYHRAZENÉ

KÄYTTÖ RAJOITETTU
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ČLÁNEK 5
PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM
Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu
oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.
ČLÁNEK 6
OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu
poskytující strany.
2. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu
s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou.
ČLÁNEK 7
NAKLÁDÁNÍ S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI
1. Poskytující strana:
a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu
s vnitrostátními právními předpisy;
b) informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace;
c) informuje přijímající stranu o následných změnách stupně utajení.
2. Přijímající strana:
a) zajistí označení utajované informace rovnocenným doplňujícím označením a stupněm utajení v souladu
s článkem 4 této Smlouvy;
b) poskytne utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím
rovnocenného stupně utajení;
c) zajistí, že stupeň utajení utajované informace nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany
zrušen nebo změněn.
ČLÁNEK 8
BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE
1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání
sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.
2. Bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytnou součinnost
při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.
3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy uznají osvědčení fyzických osob a osvědčení
podnikatelů. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.
4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob
a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.
5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.
ČLÁNEK 9
UTAJOVANÉ SMLOUVY
1. Národní bezpečnostní úřady na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti a subkontrahenti, jakož
i fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajovaných smluv jsou držiteli osvědčení podnikatele
nebo osvědčení fyzické osoby,
2. V případě otevřeného výběrového řízení mohou národní bezpečnostní úřady potvrdit platnost osvědčení
podnikatele nebo osvědčení fyzické osoby bez formální žádosti.
3. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu s cílem zajistit,
že vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.
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4. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení
jednotlivých aspektů a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zasílá národnímu bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.
ČLÁNEK 10
PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Utajované informace se předávají diplomatickou nebo vojenskou cestou, nebo způsobem, na kterém se
národní bezpečnostní úřady dohodnou.
2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy
schválenými národními bezpečnostními úřady.
ČLÁNEK 11
REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny stupněm utajení a doplňujícím označením
a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Vyhotovení překladů a počet reprodukcí se
omezí na nezbytné minimum.
2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou
informaci poskytující strany.
3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/ERITTÄIN SALAINEN
a TAJNÉ/SALAINEN lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.
4. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/ERITTÄIN SALAINEN nesmí být zničena a v případě, kdy již není dále využitelná, musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy vrácena poskytující
straně.
ČLÁNEK 12
NÁVŠTĚVY
1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného bezpečnostního úřadu, pokud se tyto nedohodnou jinak.
2. Žádost o povolení návštěvy se předkládá prostřednictvím bezpečnostních úřadů alespoň dvacet dnů před
jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy předložena na základě předchozí
součinnosti bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:
jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;
pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;
stupeň utajení, pro který bylo návštěvníku osvědčení fyzické osoby vydáno, včetně doby jeho platnosti;
datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy její celkovou délku;
účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení utajovaných informací, ke kterým bude přístup vyžadován;
název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;
datum, podpis a otisk úředního razítka bezpečnostního úřadu.

4. Bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž je povolena opakovaná návštěva. Na
podrobnostech opakované návštěvy se bezpečnostní úřady dohodnou.
5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle
této Smlouvy.
ČLÁNEK 13
BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY
1. Smluvní strany se bezodkladně písemně informují o jakémkoliv bezpečnostním incidentu, při kterém došlo
ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o jakémkoliv podezření, že k takovému incidentu
došlo.
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2. Smluvní strana, v jejíž jurisdikci k incidentu došlo, zahájí bezodkladné vyšetřování. Druhá smluvní strana
se zúčastní vyšetřování, pokud je to vyžadováno.
3. Smluvní strana, v jejíž jurisdikci k incidentu došlo, písemně informuje druhou smluvní stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.
ČLÁNEK 14
NÁKLADY
Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.
ČLÁNEK 15
VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ
Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními
stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.
ČLÁNEK 16
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce
následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího
o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.
2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu
s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.
3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je
platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o ukončení platnosti doručeno druhé
smluvní straně.
4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna
ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana
zprostí přijímající stranu této povinnosti.
5. Po vstupu této Smlouvy v platnost smluvní strana, na jejímž území byla tato Smlouva sjednána, zahájí
bezodkladně kroky vedoucí k její registraci Sekretariátem Organizace spojených národů v souladu s článkem 102
Charty Spojených národů a obeznámí druhou smluvní stranu o výsledku tohoto procesu spolu s příslušným
číslem registrace ve Sbírce mezinárodních smluv Organizace spojených národů, jakmile bude toto vydáno.
Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.
Dáno v Praze dne 26. května 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, finském a anglickém jazyce,
přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce
anglickém.
Za Českou republiku

Za Finskou republiku

Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Hannu Veikko Kyröläinen v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Finské republiky v České republice
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68
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2008 byla v Praze podepsána Bezpečnostní smlouva
mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 11. srpna 2009.
Podle článku 14 odst. 2 dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti Všeobecná bezpečnostní
dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se
vojenských utajovaných skutečností, podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 2000, vyhlášená pod č. 84/2000
Sb. m. s. a Příloha ke Všeobecné bezpečnostní dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností, podepsaná v Praze dne
14. června 2004, vyhlášená pod č. 84/2004 Sb. m. s.
Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
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PŘEKLAD

BEZPEČNOSTNÍ SMLOUVA

MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A

ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM
O
VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ

UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
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PREAMBULE
Česká republika a Švédské království (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných
informací vyměněných mezi nimi, nebo mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty pod jejich jurisdikcí,
se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1
VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účely této Smlouvy se rozumí:
Utajovanou informací: informace, která podle právních předpisů některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena, bez ohledu na svoji formu.

Utajovanou smlouvou: smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k seznámení se s utajovanou informací dojít.
Poskytující stranou: smluvní strana, včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí,
která poskytne utajovanou informaci druhé smluvní straně.
Přijímající stranou: smluvní strana, včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí,
která přijme utajovanou informaci od poskytující strany.
Třetí stranou: stát, včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod jeho jurisdikcí, nebo mezinárodní organizace, které nejsou stranami této Smlouvy.

ČLÁNEK 2
STUPNĚ UTAJENÍ
1. Utajovaná informace poskytnutá podle této Smlouvy musí být označena příslušným stupněm utajení
v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. To platí i pro překlad, kopii, opis nebo výpis
z utajované informace, který musí obsahovat další označení umožňující identifikovat poskytující stranu.
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2. Následující stupně utajení se považují za rovnocenné:
V České republice

Ve Švédském království
Obranné orgány

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Jiné orgány

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG
AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR
RIKETS SÄKERHET

TAJNÉ

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

DŮVĚRNÉ

HEMLIG/CONFIDENTIAL

-

VYHRAZENÉ

HEMLIG/RESTRICTED

-

3. S českými utajovanými informacemi označenými VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ a TAJNÉ bude ve Švédsku
jinými než obrannými orgány nakládáno jako s utajovanými informacemi stupně utajení HEMLIG a bude jim
poskytnuta rovnocenná ochrana. V rámci jednotlivých projektů nebo programů se smluvní strany mohou dohodnout na použití výše uvedených čtyř stupňů utajení.

ČLÁNEK 3
PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY
Orgány smluvních stran příslušné k zajišťování ochrany utajovaných informací a k provádění této Smlouvy
(dále jen „příslušné bezpečnostní úřady“) jsou:

V České republice:
Národní bezpečnostní úřad
Ve Švédském království:
Militära säkerhetstjänsten (Národní bezpečnostní úřad)

ČLÁNEK 4
PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM
1. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým na základě této Smlouvy lze umožnit pouze osobám
k tomu oprávněným podle právních předpisů příslušné strany.
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2. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany
si vzájemně uznávají osvědčení fyzických osob. Článek 2 odst. 2 se použije obdobně.

ČLÁNEK 5
OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Poskytující strana:
a) zajistí označení utajované informace příslušným stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
b) v případě nutnosti zajistí, že přijímající strana je informována, že poskytnutá utajovaná informace vyžaduje
ochranu podle této Smlouvy;
c) informuje přijímající stranu o všech podmínkách, na jejichž základě utajovanou informaci poskytuje, a omezeních při nakládání s ní;
d) informuje přijímající stranu o všech následných změnách stupně utajení.

2. Přijímající strana:
a) poskytne, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, poskytnuté utajované informaci rovnocennou úroveň ochrany jako poskytující strana;

b) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn.

ČLÁNEK 6
VYZRAZENÍ A ZNEUŽITÍ UTAJOVANÉ INFORMACE
1. Přijímající strana všemi zákonnými prostředky zajistí, že poskytnutá utajovaná informace nebude vyzrazena nebo využita v rozporu s účelem a omezeními stanovenými poskytující stranou.

2. Utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy lze vydat třetí straně pouze s výslovným souhlasem
poskytující strany a v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímací strany.

ČLÁNEK 7
PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Utajované informace si smluvní strany předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující
strany diplomatickou cestou nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.
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ČLÁNEK 8
NÁVŠTĚVY
1. Pokud není dohodnuto jinak, návštěvy zahrnující přístup k utajovaným informacím vyžadují předchozí
schválení příslušným bezpečnostním úřadem.
2. Žádost o návštěvu se předkládá příslušnému bezpečnostnímu úřadu zpravidla nejméně dvacet (20) dnů
před jejím zahájením a obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti nebo
cestovního dokladu;
b) pracovní zařazení návštěvníka spolu s určením subjektu, který zastupuje;
c) náležitosti osvědčení fyzické osoby návštěvníka;
d) určení subjektu, kde se má návštěva uskutečnit;

e) účel návštěvy nebo návštěv;
f) data a dobu trvání návštěvy nebo návštěv.
3. Jakákoliv utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi je považována za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 9
UTAJOVANÉ SMLOUVY
1. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si
vzájemně uznávají osvědčení podnikatele. Příslušný bezpečnostní úřad může požadovat provedení bezpečnostní
inspekce u subjektu s cílem zajistit, že jsou právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací i nadále
dodržovány.

2. Utajovaná smlouva stanoví pravidla pro určení stupně utajení a bezpečnostní požadavky na jednotlivé
aspekty nebo části utajované smlouvy.

ČLÁNEK 10
BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE
1. K dosažení a udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání
sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací, o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění. Za tímto účelem mohou příslušné bezpečnostní
úřady provádět vzájemné návštěvy.
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2. Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně informují o aktuálních bezpečnostních rizicích, která mohou
ohrozit poskytnutou utajovanou informaci.
3. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují
součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dalších
bezpečnostních řízeních.
4. Smlouva bude prováděna v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 11
BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT
1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované
informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný bezpečnostní úřad přijímající
strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.

2. K tomu příslušné orgány přijímající strany (ve spolupráci s k tomu příslušnými úřady poskytující strany,
je-li to vyžadováno) zahájí okamžitě vyšetřování v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Přijímající strana
bezodkladně informuje poskytující stranu o okolnostech incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její
zmírnění a výsledcích vyšetřování.

ČLÁNEK 12
VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ
1. Smlouva bude vykládána v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

2. Jakékoliv spory týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy budou řešeny konzultacemi mezi
smluvními stranami a nebudou předány k urovnání žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu nebo
třetí straně.

ČLÁNEK 13
NÁKLADY
Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.
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ČLÁNEK 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními
procedurami smluvních stran a vstoupí v platnost první den následující po doručení pozdějšího z písemných
oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny podmínky pro vstup této
Smlouvy v platnost.

2. Vstupem této Smlouvy v platnost se ukončuje platnost Všeobecné bezpečnostní dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných
skutečností, která byla podepsána 18. dubna 2000 ve Stockholmu a Přílohy k této dohodě podepsané 14. června
2004 v Praze. Veškerým utajovaným informacím, které byly podle Všeobecné bezpečnostní dohody nebo podle
její Přílohy poskytnuty, bude zajištěna ochrana v souladu s touto Smlouvou.

3. Každá ze smluvních stran má právo kdykoliv tuto Smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě
platnost Smlouvy skončí uplynutím šesti (6) měsíců ode dne, kdy bylo oznámení o vypovězení doručeno druhé
smluvní straně.
4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana v souladu
s touto Smlouvou i po ukončení její platnosti.

5. Smluvní strany se okamžitě informují o všech změnách svých právních předpisů, které by mohly mít vliv
na ochranu utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy. V takovém případě zahájí smluvní strany
konzultace, aby zvážily případné změny této Smlouvy. Do té doby bude utajovaným informacím zajišťována
ochrana podle ustanovení této Smlouvy, pokud poskytující strana písemně nepožádá o něco jiného.

Dáno v Praze dne 30. května 2008 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.
Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Smlouvu.

Za Českou republiku

Za Švédské království

Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Catherine von Heidenstam v. r.
mimořádná a zplnomocněná
velvyslankyně Švédského království
v České republice
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69
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. září 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou
České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. října 2009.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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A
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VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ
UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
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Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále jen „smluvní strany“) –
přejíce si upravit vzájemnou ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v rámci spolupráce mezi nimi a mezi fyzickými nebo právnickými osobami pod jejich jurisdikcí –
se dohodly takto:
ČLÁNEK 1
VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účely této Smlouvy se rozumí:
„Utajovanou informací“ jakákoliv informace, bez ohledu na svoji formu, která byla jako taková určena
a označena v souladu s platným vnitrostátním právem za účelem zajištění ochrany proti vyzrazení, zneužití nebo
ztrátě.
„Platným vnitrostátním právem“ zákony a podzákonné právní předpisy buď České republiky nebo Rakouské republiky.
„Původcem“ poskytující smluvní strana včetně fyzických nebo právnických osob pod její jurisdikcí, která
poskytne utajovanou informaci.
„Příjemcem“ přijímající smluvní strana včetně fyzických nebo právnických osob pod její jurisdikcí, která
přijme utajovanou informaci.
ČLÁNEK 2
ROVNOCENNOST STUPŇŮ UTAJENÍ
Následující stupně utajení jsou rovnocenné:
v České republice:

v Rakouské republice:

Odpovídající vyjádření
v anglickém jazyce:

PŘÍSNĚ TAJNÉ

STRENG GEHEIM

TOP SECRET

TAJNÉ

GEHEIM

SECRET

DŮVĚRNÉ

VERTRAULICH

CONFIDENTIAL

VYHRAZENÉ

EINGESCHRÄNKT

RESTRICTED

ČLÁNEK 3
PŘÍSLUŠNÉ STÁTNÍ ORGÁNY
Smluvní strany se diplomatickou cestou vzájemně informují o státních orgánech příslušných k provádění této
Smlouvy.
ČLÁNEK 4
ZÁSADY OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
(1) Smluvní strany přijmou všechna náležitá opatření v souladu s touto Smlouvou a platným vnitrostátním
právem k zajištění ochrany poskytnutých utajovaných informací a zajistí její nezbytnou kontrolu.
(2) Smluvní strany zajistí poskytnutým utajovaným informacím alespoň takovou úroveň ochrany, jakou
poskytují národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení.
(3) Utajované informace, které mají být předány nebo vytvořeny v rámci spolupráce podle této Smlouvy,
musí být původcem označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátním
právem vztahujícím se na původce.
(4) Stupeň utajení a doplňující označení mohou být změněny nebo zrušeny pouze původcem. Příjemce musí
být bezodkladně písemně informován o změně nebo zrušení stupně utajení a doplňujícího označení.
(5) Utajované informace lze použít pouze k účelu, za kterým byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami
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stanovenými původcem. Utajované informace nesmí být zpřístupněny třetí straně bez předchozího písemného
souhlasu původce.
(6) Utajované informace vytvořené v rámci spolupráce podle této Smlouvy budou chráněny stejným způsobem jako poskytnuté utajované informace.
ČLÁNEK 5
PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM, OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY
(1) Přístup k utajovaným informacím lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s platným
vnitrostátním právem.
(2) V rozsahu působnosti této Smlouvy si smluvní strany vzájemně uznají osvědčení fyzických osob.
(3) V rozsahu působnosti této Smlouvy se příslušné státní orgány vzájemně bezodkladně písemně informují
o jakýchkoli změnách týkajících se osvědčení fyzických osob.
(4) Příslušné státní orgány si na vyžádání a v souladu s platným vnitrostátním právem poskytnou v rámci
plnění této Smlouvy součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzických osob, které
pobývaly nebo pobývají na území druhého státu.
ČLÁNEK 6
UTAJOVANÉ SMLOUVY
(1) „Utajovanou smlouvou“ se rozumí smlouva mezi smluvním navrhovatelem ze státu jedné smluvní strany
a příjemcem smluvního návrhu ze státu druhé smluvní strany, jejíž naplňování vyžaduje přístup k utajovaným
informacím nebo jejich vytváření.
(2) V souvislosti s utajovanými smlouvami si smluvní strany vzájemně uznají osvědčení podnikatelů.
(3) V souvislosti s přípravou nebo s uzavíráním utajovaných smluv se příslušné státní orgány na vyžádání
informují, zda je předpokládaný příjemce smluvního návrhu držitelem platného osvědčení fyzické osoby nebo
osvědčení podnikatele nebo zda bylo zahájeno příslušné bezpečnostní řízení.
(4) V rozsahu působnosti této Smlouvy se příslušné státní orgány vzájemně bezodkladně písemně informují
o jakýchkoli změnách týkajících se osvědčení podnikatelů.
(5) Příslušné státní orgány si na vyžádání a v souladu s platným vnitrostátním právem poskytnou v rámci
plnění této Smlouvy součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení podnikatelů.
(6) Smluvní navrhovatel předá příjemci smluvního návrhu a příslušnému státnímu orgánu příjemce smluvního
návrhu nezbytné bezpečnostní požadavky včetně seznamu utajovaných informací, které mají být poskytnuty.
ČLÁNEK 7
PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Utajované informace se předávají diplomatickou nebo jinou cestou chráněnou proti vyzrazení, zneužití nebo
ztrátě, na které se příslušné státní orgány dohodnou. Přijetí utajované informace musí být písemně potvrzeno.
ČLÁNEK 8
KOPIE A PŘEKLADY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
(1) Kopie a překlady musí být chráněny stejným způsobem jako originály.
(2) Kopie nebo překlady utajovaných informací lze vyhotovit pouze v souladu s platným vnitrostátním
právem. Kopie nebo překlady utajovaných informací stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ nebo jeho rovnocenného
stupně utajení podle článku 2 lze vyhotovit pouze s písemným souhlasem původce.
(3) Na všech překladech musí být uvedeno, že obsahují utajované informace původce.
ČLÁNEK 9
ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Utajované informace lze zničit v souladu s platným vnitrostátním právem. Utajované informace stupně
utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ nebo jeho rovnocenného stupně utajení podle článku 2 nesmí být zničeny, ale musí
být vráceny.
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ČLÁNEK 10
NÁVŠTĚVY
(1) Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu povolení příslušného
státního orgánu. Návštěvu lze povolit pouze osobám oprávněným k přístupu k utajovaným informacím odpovídajícího stupně utajení v souladu s platným vnitrostátním právem.
(2) Žádosti o povolení návštěvy se předkládají prostřednictvím příslušných státních orgánů alespoň dva týdny
před zahájením návštěvy. V naléhavých případech lze žádost o povolení návštěvy předložit v kratší lhůtě nebo
jiným způsobem, na kterém se příslušné státní orgány dohodnou. Ochrana osobních údajů musí být zaručena.
(3) Žádosti o povolení návštěvy obsahují:
a) účel a předpokládané datum návštěvy;
b) předpokládaný stupeň utajovaných informací, ke kterým bude vyžadován přístup;
c) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu nebo průkazu
totožnosti;
d) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;
e) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníku vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;
f) název, adresu, telefonní a faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektů, které budou navštíveny;
g) datum žádosti a podpis příslušného státního orgánu.
ČLÁNEK 11
BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT
(1) V případě bezpečnostního incidentu, při kterém došlo k vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajovaných
informací spadajících do rámce této Smlouvy, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo,
příslušný státní orgán příjemce bezodkladně písemně informuje příslušný státní orgán původce.
(2) Bezpečnostní incidenty podle odstavce 1 budou vyšetřovány a stíhány v souladu s platným vnitrostátním
právem státu příjemce. Poskytující smluvní strana na vyžádání zajistí součinnost.
(3) Příslušné státní orgány se vzájemně informují o výsledku vyšetřování a přijatých opatřeních.
ČLÁNEK 12
NÁKLADY
Každá smluvní strana si hradí náklady, které jí vznikly v souvislosti s prováděním této Smlouvy.
ČLÁNEK 13
KOMUNIKACE
(1) Veškerá komunikace v rámci provádění této Smlouvy bude uskutečňována v anglickém jazyce, pokud
nebude dohodnuto jinak.
(2) Příslušné státní orgány se vzájemně informují o vnitrostátní legislativě upravující ochranu utajovaných
informací a o jejích změnách.
(3) V zájmu zajištění úzké spolupráce při provádění této Smlouvy příslušné státní orgány provádějí vzájemné
konzultace a nezbytné návštěvy.
ČLÁNEK 14
ŘEŠENÍ SPORŮ
Jakýkoliv spor týkající se provádění nebo výkladu této Smlouvy bude řešen přímým jednáním mezi příslušnými státními orgány nebo diplomatickou cestou.
ČLÁNEK 15
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce
následujícího po dni, kdy si smluvní strany oznámily, že byly splněny nezbytné vnitrostátní podmínky pro vstup
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této Smlouvy v platnost.
(2) Tuto Smlouvu lze změnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost
v souladu s ustanovením odstavce 1.
(3) Každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět diplomatickou cestou. V takovém
případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo oznámení o vypovězení doručeno druhé
smluvní straně. V případě ukončení platnosti této Smlouvy bude veškerým utajovaným informacím poskytnutým
nebo vytvořeným podle této Smlouvy zajištěna ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy do doby, než
poskytovatel zprostí příjemce této povinnosti.
(4) Touto Smlouvou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních
smluv.
Dáno v Praze dne 24. září 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, německém a anglickém jazyce,
přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce
anglickém.
Za vládu České republiky

Za Rakouskou spolkovou vládu

Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Margot Klestil-Löffler v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Rakouské republiky v České republice
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70
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 2008 byla v Brunovcích podepsána Dohoda mezi
vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností1).
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku II odst. 2 dne 1. října 2009.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

1

) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsaná v Bratislavě dne 3. února 2005 byla vyhlášena pod č. 127/2005 Sb. m. s.
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Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky se za účelem umožnění vzájemné spolupráce příslušných
orgánů při provádění bezpečnostního řízení dohodly na změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsané v Bratislavě dne 3. února 2005 takto:
ČLÁNEK I
1. V článku 1 písmeno b) se slova „v článku 12“ nahrazují slovy „v článku 13“.
2. Dosavadní text článku 3 se označuje jako odst. 1.
3. Za článek 3 odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Příslušné orgány si v souladu s vnitrostátními právními předpisy na vyžádání poskytují součinnost
před vydáním osvědčení nebo potvrzení a po dobu jejich platnosti.“.
4. V článku 5 odstavec 2 zní:
„(2) Utajované skutečnosti lze užívat pouze k účelu, za kterým byly poskytnuty, a přístup k nim lze
umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné
smluvní strany.“.
ČLÁNEK II
1. Doba platnosti této dohody a způsob jejího ukončení se shoduje s dobou platnosti a způsobem ukončení
platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných
skutečností, podepsané v Bratislavě dne 3. února 2005.
2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České
republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podléhá schválení v souladu
s vnitrostátními právními postupy smluvních stran a vstoupí v platnost první den druhého měsíce po doručení
pozdějšího z písemných oznámení obou smluvních stran, že byly splněny všechny podmínky pro její vstup
v platnost.
Dáno v Brunovcích dne 25. června 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském,
přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu České republiky

Za vládu Slovenské republiky

Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

František Blanárik v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu
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71
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. srpna 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou
republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. října 2009.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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Česká republika a Republika Makedonie (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných
informací vyměněných mezi nimi nebo právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném
respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1
ÚČEL SMLOUVY
1. Účelem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaným informacím vyměněným mezi smluvními stranami,
nebo vytvořeným v rámci spolupráce smluvních stran.
2. Tato Smlouva se vztahuje na všechny dohody nebo smlouvy a další formy spolupráce smluvních stran
v oblasti utajovaných informací.

ČLÁNEK 2
VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účel této Smlouvy se rozumí:
Utajovanou informací jakákoliv informace, která, bez ohledu na svoji formu, vyžaduje podle vnitrostátních
právních předpisů některé ze smluvních stran ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto
označena.
Utajovanou smlouvou smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.
Poskytující stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která je původcem a poskytovatelem utajované informace.
Přijímající stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme
utajovanou informaci.
Třetí stranou stát včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace,
které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3
NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY
1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a provádění této
Smlouvy jsou:
v České republice:
Národní bezpečnostní úřad
v Republice Makedonie:
·ØàÕÚÇØja ×— ÑÕ×ÑÕ±½ÞÆâ ½— ÚÛ—ÆØÐØÇØà—½Ø Ø½ÐÞà¼—ÇØØ
(Ředitelství pro ochranu utajovaných informací)
2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí oficiální kontaktní údaje (adresu, telefonní/faxové číslo,
jméno kontaktní osoby).

ČLÁNEK 4
STUPNĚ UTAJENÍ
Rovnocennost stupňů utajení je následující:
v České republice

v Republice Makedonie

ekvivalent v angličtině

PŘÍSNĚ TAJNÉ

·À¶}°†‰° ´°J‰°

TOP SECRET
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TAJNÉ

`´À¿‡¿ ·¿†µÀ»‚†¿

SECRET

DŮVĚRNÉ

·¿†µÀ»‚†¿

CONFIDENTIAL

VYHRAZENÉ

‚‰´µÀ‰¿

RESTRICTED

ČLÁNEK 5
PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM
Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu
oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.
ČLÁNEK 6
OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu
poskytující strany.
2. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu
s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou a ustanoveními této Smlouvy.
ČLÁNEK 7
NAKLÁDÁNÍ S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI
1. Poskytující strana:
a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu se
svými vnitrostátními právními předpisy;
b) informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace;
c) písemně informuje přijímající stranu o následných změnách nebo zrušení stupně utajení.
2. Přijímající strana:
a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;
b) poskytne přijaté utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;
c) zajistí, že stupeň utajení utajované informace nebude bez písemného souhlasu poskytující strany zrušen nebo
změněn.
ČLÁNEK 8
BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE
1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady sdělují informace o změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných
postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.
2. Na žádost národního bezpečnostního úřadu jedné smluvní strany národní bezpečnostní úřad druhé
smluvní strany poskytne v souladu s vnitrostátními právními předpisy součinnost při provádění bezpečnostních
řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.
3. Smluvní strany si v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy uznají osvědčení fyzických osob
a osvědčení podnikatelů, přičemž článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.
4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně písemně oznámí změny týkající se uznaných osvědčení
fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.
5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.
ČLÁNEK 9
UTAJOVANÉ SMLOUVY
1. Na žádost národního bezpečnostního úřadu jedné smluvní strany národní bezpečnostní úřad druhé
smluvní strany potvrdí, že navrhovaní kontrahenti, jakož i fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění
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utajovaných smluv jsou držiteli osvědčení podnikatele nebo osvědčení fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení.
2. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu s cílem zajistit,
že vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.
3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení
jednotlivých aspektů a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zasílá pro informaci národnímu
bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.
ČLÁNEK 10
PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou, nebo jiným způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady písemně dohodnou.
2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy
schválenými národními bezpečnostními úřady.
ČLÁNEK 11
REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím
označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí se omezí na
nezbytné minimum.
2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou
informaci poskytující strany.
3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ·À¶°}†‰° ´°J‰° /
TOP SECRET lze vyhotovit pouze výjimečně k naléhavému účelu a s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.
4. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ·À¶}°†‰° ´°J‰° / TOP SECRET nesmí být
zničena a musí být vrácena poskytující straně.
ČLÁNEK 12
NÁVŠTĚVY
1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného národního bezpečnostního úřadu, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.
2. Povolení podle odstavce 1 tohoto článku lze udělit pouze osobě k tomu oprávněné v souladu s vnitrostátními právními předpisy vysílající smluvní strany.
3. Žádost o povolení návštěvy se předkládá prostřednictvím národních bezpečnostních úřadů alespoň dvacet
dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy předložena na základě
předchozí součinnosti národních bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:
jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu/průkazu
totožnosti;
pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;
stupeň utajení, pro který bylo návštěvníku osvědčení fyzické osoby vydáno včetně doby jeho platnosti;
datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;
účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení utajovaných informací, ke kterým bude přístup vyžadován;
název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu instituce/subjektu, který bude
navštíven;
datum, podpis a otisk úředního razítka národního bezpečnostního úřadu zasílajícího žádost.

5. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž je povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se národní bezpečnostní úřady písemně dohodnou.
6. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle
této Smlouvy.
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ČLÁNEK 13
BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY
1. Národní bezpečnostní úřady se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém
došlo k vyzrazení, zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému zničení utajované informace, nebo o podezření, že
k takovému incidentu došlo.
2. Příslušné orgány přijímající strany bezodkladně zahájí řízení nebo šetření incidentu podle odstavce 1
tohoto článku. Příslušné vyšetřující orgány poskytující strany, je-li to vyžadováno, spolupracují při řízení nebo
šetření.
3. Přijímající strana v každém případě písemně informuje poskytující stranu o okolnostech bezpečnostního
incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku řízení nebo šetření.
ČLÁNEK 14
NÁKLADY
Každá smluvní strana si hradí své náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy.
ČLÁNEK 15
VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ
Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními
stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.
ČLÁNEK 16
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce
následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího
o tom, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.
2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost
v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.
3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je
platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní
straně.
4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna
ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy i v případě ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana
zprostí přijímající stranu této povinnosti.
Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.
Dáno v Praze dne 27. srpna 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, makedonském a anglickém
jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.
Za Českou republiku

Za Republiku Makedonie

Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Lidija Kostovska v. r.
ředitelka Ředitelství pro ochranu
utajovaných informací
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72
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou
České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. října 2009.
Podle článku 16 odst. 1 dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbývá platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Norského království o ochraně utajovaných vojenských
skutečností, podepsané v Oslu 1. července 1999.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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A
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O
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UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
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PREAMBULE
Vláda České republiky a vláda Norského království (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu
utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo veřejnoprávními nebo soukromoprávními subjekty pod jejich
jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:
ČLÁNEK 1
ROZSAH PŮSOBNOSTI
1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu
spolupráce smluvních stran.
2. Tato Smlouva není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.
3. Tato Smlouva se vztahuje na všechny další dohody a formy spolupráce smluvních stran v oblasti utajovaných informací.
4. Této Smlouvy se nelze dovolávat za účelem získání utajované informace od druhé smluvní strany.
ČLÁNEK 2
VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účely této Smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
Utajovanou informací se rozumí informace, která podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena bez ohledu na svoji
formu.
Utajovanou smlouvou se rozumí smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž
může k přístupu k utajované informaci dojít.
Poskytující stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její
jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci druhé smluvní straně.
Přijímající stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její
jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci od poskytující strany.
Třetí stranou se rozumí stát včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod jeho jurisdikcí nebo
mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Smlouvy.
ČLÁNEK 3
STUPNĚ UTAJENÍ
1. Utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy se označí příslušnými stupni utajení v souladu
s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.
2. Rovnocennost národních stupňů utajení je následující:
v České republice

v Norském království

ekvivalent v anglickém jazyce

PŘÍSNĚ TAJNÉ

STRENGT HEMMELIG

TOP SECRET

TAJNÉ

HEMMELIG

SECRET

DŮVĚRNÉ

KONFIDENSIELT

CONFIDENTIAL

VYHRAZENÉ

BEGRENSET

RESTRICTED

ČLÁNEK 4
PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY
1. Příslušné bezpečnostní úřady odpovědné za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy
jsou:
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v České republice:
Národní bezpečnostní úřad
v Norském království:
Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
2. Příslušné bezpečnostní úřady si vzájemně poskytují oficiální kontaktní údaje.
ČLÁNEK 5
PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM
1. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu
oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.
2. Pro přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy si smluvní strany vzájemně uznají
osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů vydané v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Článek 3
odstavec 2 se použije obdobně.
ČLÁNEK 6
OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
a)
b)
c)
d)

1. Poskytující strana:
zajistí označení utajované informace příslušným stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
v případě nutnosti zajistí, že přijímající strana je informována, že poskytnutá utajovaná informace vyžaduje
ochranu podle této Smlouvy;
informuje přijímající stranu o všech podmínkách poskytnutí utajované informace a omezeních při nakládání
s ní;
informuje přijímající stranu o všech následných změnách stupně utajení.

2. Přijímající strana:
a) zajistí označení přijaté utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 3 této
Smlouvy;
b) poskytne přijaté utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jako poskytuje vlastní utajované informaci
rovnocenného stupně utajení;
c) zajistí, že stupeň utajení nebude změněn bez písemného souhlasu poskytující strany.
ČLÁNEK 7
OMEZENÍ POUŽITÍ
1. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu
s omezeními stanovenými poskytující stranou.
2. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu
poskytující strany.
ČLÁNEK 8
PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Smluvní strany si utajované informace předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující
strany diplomatickou cestou nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.
ČLÁNEK 9
PŘEKLAD, REPRODUKCE A ZNIČENÍ
1. Překlady musí být označeny příslušným stupněm utajení a vhodnou poznámkou v jazyce překladu, ze
které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.
2. Překladům a reprodukcím musí být zajištěna stejná úroveň ochrany jako původním utajovaným informacím. Vyhotovení překladů a počet reprodukcí je omezen požadovaným účelem.
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3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STRENGT HEMMELIG
lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.
4. Při zničení utajované informace se postupuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající
strany. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STRENGT HEMMELIG nesmí být zničena
a musí být vrácena poskytující straně.
ČLÁNEK 10
NÁVŠTĚVY
1. Návštěvy zahrnující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného bezpečnostního úřadu, pokud se tyto nedohodnou jinak. Návštěvy zahrnující přístup k utajovaným
informacím lze povolit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné
smluvní strany.
2. Žádost o povolení návštěvy se předkládá příslušnému bezpečnostnímu úřadu dvacet (20) dnů před jejím
zahájením. V naléhavých případech lze žádost o návštěvu předložit ve lhůtě kratší.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. Žádost o návštěvu obsahuje:
jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;
pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;
stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi osvědčení fyzické osoby vydáno včetně doby jeho platnosti;
název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;
účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;
datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy by se měla uvést její celková délka.

4. Příslušné bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž jsou povoleny opakované
návštěvy. Platnost tohoto seznamu nepřesáhne dvanáct (12) měsíců a může být se souhlasem příslušného bezpečnostního úřadu prodloužena o dobu, která nepřesáhne dvanáct (12) měsíců. Žádosti o povolení opakované
návštěvy jsou předkládány v souladu s ustanoveními tohoto článku. Na základě schváleného seznamu mohou být
návštěvy dohodnuty přímo mezi zúčastněnými subjekty.
5. Jakákoliv utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.
6. Smluvní strany zajistí ochranu osobních údajů návštěvníka v souladu s příslušnými vnitrostátními právními
předpisy.
ČLÁNEK 11
UTAJOVANÉ SMLOUVY
1. Utajované smlouvy jsou uzavírány a prováděny v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné
smluvní strany upravujícími ochranu utajovaných informací.
2. Příslušné bezpečnostní úřady se na vyžádání informují o bezpečnostním statusu, navrhovaných kontrahentů usazených v jejich státě nebo fyzických osob, které se účastní sjednávání nebo provádění utajované
smlouvy.
3. Příslušný bezpečnostní úřad může požadovat provedení bezpečnostní inspekce u subjektu s cílem zajistit,
že jsou vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací i nadále dodržovány.
4. Informace o navrhovaném subkontrahentovi musí být příslušnému bezpečnostnímu úřadu předložena
kontrahentem ke schválení. Schválený subkontrahent musí splňovat stejné bezpečnostní požadavky jako kontrahent.
5. Utajovaná smlouva obsahuje bezpečnostní sekci, která určuje stupeň utajení a další bezpečnostní požadavky jednotlivých aspektů a částí utajované smlouvy.
6. Příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany zašle kopii bezpečnostní sekce utajované smlouvy příslušnému bezpečnostnímu úřadu přijímající strany s cílem umožnit výkon státního dozoru.
ČLÁNEK 12
BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE
1. Za účelem dosažení a udržení srovnatelných bezpečnostních standardů se příslušné bezpečnostní úřady na
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požádání informují o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací, o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich ochraně. Příslušné bezpečnostní úřady mohou za tímto
účelem provádět vzájemné návštěvy.
2. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytnou
součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.
3. Příslušné bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí změny týkající se osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů uznaných v souladu s článkem 5 odstavcem 2, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí
doby platnosti.
4. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.
ČLÁNEK 13
BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT
1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované
informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný bezpečnostní úřad přijímající
strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.
2. K tomu příslušné orgány přijímající strany (ve spolupráci s k tomu příslušnými orgány poskytující strany,
je-li to vyžadováno) okamžitě zahájí vyšetřování incidentu v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
3. Příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany bezodkladně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany o okolnostech takového incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a výsledku
vyšetřování.
ČLÁNEK 14
NÁKLADY
Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.
ČLÁNEK 15
VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ
Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude urovnán jednáním mezi smluvními
stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.
ČLÁNEK 16
VZTAH K PŘEDCHOZÍM SMLOUVÁM
1. Vstupem této Smlouvy v platnost se ukončuje platnost Ujednání mezi Ministerstvem obrany České
republiky a Ministerstvem obrany Norského království o ochraně vojenských utajovaných skutečností, které
bylo podepsáno 1. července 1999 v Oslu.
2. Utajovaným informacím vyměněným podle Ujednání uvedeného v odstavci 1 tohoto článku bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy.
ČLÁNEK 17
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními
procedurami smluvních stran a vstoupí v platnost první den druhého měsíce po doručení pozdějšího z písemných
oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny podmínky pro vstup této
Smlouvy v platnost.
2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu obou smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu
s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.
3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je
platnost Smlouvy ukončena šest (6) měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o vypovězení doručeno druhé
smluvní straně.
4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna
ochrana podle této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu
této povinnosti.
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Dáno v Praze dne 27. června 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, norském a anglickém
jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.
Níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu svými vládami, podepsali tuto Smlouvu.
Za vládu
České republiky

Za vládu
Norského království

Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Peter N. Raeder v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Norského království v České republice
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