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Anotace 

BALOGH, Petr. Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování 

[Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2018. 106 s. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou problematiky úniků informací 

z kompromitujícího vyzařování a analýzou způsobů ochrany informací před tímto druhem 

odposlechu. V úvodní části práce je vymezen mnohostranný význam informace, popsán 

historický vývoj získávání informací. V rámci analytické části je zpracována analýza 

právního stavu ochrany utajovaných informací v České republice a v nadnárodní úrovni, 

analýza možných způsobů úniků informací a nedostatků přispívajících k těmto únikům 

informací, včetně vymezení problematiky úniků informací vlivem kompromitujícího 

vyzařování, analýza způsobů ochrany informací i v oblasti kompromitujícího vyzařování. 

Stěžejní částí diplomové práce je vyhodnocení současného stavu ochrany informací před 

jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování v bezpečnostní praxi v České republice 

včetně vyhodnocení zjištěných nedostatků a doporučení pro jejich odstranění. 

Klíčová slova: utajovaná informace, bezpečnost, únik informací, ochrana utajovaných 

informací, kompromitující vyzařování. 
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Annotation 

BALOGH, Petr. Protection of information from leakage due to compromising emissions. 

[Diploma Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2018, 106 p. 

This diploma thesis deals with the analysis of the issue about leakage of information from 

compromising emissions and the analysis of the ways about protection of information due 

to this type of leakage. The prefatory part of the diploma thesis defines the multilateral 

significance of the information and the historical development of information gathering.  

In analytical part of thesis is carried out the legal status of the protection of classified 

information in the Czech Republic and at the transnational level, analysis of possible ways 

of leakage of information and the deficiencies contributing to these leaks, including defining 

information leakage due to compromising radiation, analyzing the ways of protecting 

information in the area of compromising radiation. The main part of the diploma thesis  

is the evaluation of the current state of protection of information against their escape due  

to the compromising radiation in the security practice in the Czech Republic, including 

evaluation of the identified deficiencies and recommendations for their removal. Keywords: 

classified information, the safety, leakage of information, protection of information, 

compromising emissions. 

Keywords: classified information, security, leakage information, security of classified 

information, compromising emissions. 
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Seznam zkratek 

AM/FM Frekvenční modulace/Amplitudová modulace 

CD  Kompaktní disk (z angl. Compact Disc) 

CERT Tým zabývající se řešením bezpečnostních incidentů a koordinací jejich 

řešení (zkratka z angl. Computer Emergency Response Team) 

CIS  Komunikační a informační systémy 

(z angl. Communications and Information Systems) 

COMSEC Zabezpečení komunikace zabráněním neoprávněnému přístupu  

k telekomunikační komunikaci nebo jakýmkoli písemným informacím, 

které jsou přenášeny (z angl. Communications security) 

CPU Centrální procesorová jednotka 

CRT Katodová trubice (z angl. Cathode ray tube) 

ČR  Česká republika 

ČSN Česká technická norma 

DVD Digitální víceúčelový disk (z angl. Digital Versatile Disc) 

EMC Elektromagnetická kompatibilita (z angl. Elctromagnetic Compatibility) 

EMI Elektromagnetická interference 

EMS Elektromagnetická susceptibilita 

ENISA Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací  

(z angl. The European Union Agency for Network and Information 

Security) 

EU  Evropská unie (zkratka z angl. European Union) 

GDPR Obecné nařízení o ochraně údajů  

(z angl. General Data Protection Regulation) 

HDD Pevný disk (z angl. Hard Disk Drive) 

HUMINT Zpravodajství s využitím lidských zdrojů  

(zkratka z angl. Human inteligence) 
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IASG Označení bezpečnostního standardu EU (z angl. Information Assurance 

Security Guidelines) 

INFOSEC Aplikace bezpečnostních opatření určených k ochraně informací,  

které jsou zpracovávány, ukládány nebo předávány v komunikačních, 

informačních a jiných elektronických systémech  

(zkratka z angl. Infromation security) 

LCD Displej z tekutých krystalů (z angl. Liquid Crystal Display) 

MO  Ministerstvo obrany 

NATO Organizace severoatlantické smlouvy  

(zkratka z angl. North Atlantic Treaty Organization) 

NBÚ Národní bezpečnostní úřad 

NCKB Národní centrum kybernetické bezpečnosti 

NSA Národní bezpečnostní agentura USA (z angl. National Security Agency) 

NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  

PČR Policie České republiky 

RAM Operační paměť (z angl. Random Access Memory) 

SDIP Označení bezpečnostního standartu NATO  

(z angl. SECAN Doctrine and Information Publication) 

SIGINT Informace získané radarovým provozem, datovou komunikací, 

internetem, odposlechy telefonních hovorů, snímáním vyzařování 

monitoru na dálku (zkratka z angl. Signals Intelligence) 

TEMPEST Utajovaný výzkumný program vlády USA (zkratka z angl. Transient 

ElectroMagnetic Pulse Electronic Surveillace Technology) 

USA Spojené státy Americké (z angl. United states of America) 

VGA Počítačový standard pro počítačovou zobrazovací techniku  

(z angl. Video Graphics Array)  

Wi-Fi Označení pro standardy bezdrátové komunikace 
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Úvod 

Ochrana informací je v současné době velmi důležitým úkolem každého jednotlivce, 

organizace nebo státu. Zvláště v případě utajovaných informací je třeba zvláštní opatrnosti. 

V této souvislosti se v dnešní době hovoří o technických prostředcích ochrany proti úniku 

informací. Jsou definovány pojmy, jako je personální, administrativní, fyzická, 

kryptografická bezpečnost, bezpečnost komunikačních a informačních systémů. Vzhledem 

k tomu, že je užití komunikační a informační techniky pro zpracování a přenos informací 

nutností, je tomuto trendu přizpůsobena i legislativa. Je stanovena povinnost certifikace 

informačních a komunikačních systémů užívaných k nakládání s utajovanými informacemi 

a požadavky na jejich bezpečnost. Dále je všeobecně známo, že elektronické nebo elektrické 

zařízení emituje elektromagnetické záření a tento fenomén je využíván při bezdrátové 

komunikaci. I přes tuto užitečnost existují škodlivé aspekty. Elektromagnetické vyzařování 

může zapříčinit rušení radiového nebo televizního příjmu, ovlivňovat elektronické přístroje, 

znemožňovat ovládání a řízení dálkově řízených systémů. Mimo projevů rušení  

se s rozvojem výpočetní techniky projevil další nepříjemný důsledek elektromagnetického 

vyzařování, a to únik informací. Z toho vyplývá, že zpracovávaná data jsou vyzařována  

a je možno je zachytit až na vzdálenost několika desítek metrů. Nutnost zabývat se řešením 

otázky ochrany informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování byla, 

 je a bude předmětem zkoumání mnoha laboratoří a v současné době je právě na tuto možnost 

úniku utajovaných informací kladen velký důraz.  

Diplomová práce je analýzou problematiky úniků informací kompromitujícím vyzařováním 

a způsoby ochrany těchto informací. Úvodem jsou popsány konkrétní druhy informací, jejich 

význam, popsán historický vývoj získávání informací a zdůvodněna nutnost informace 

chránit. V analytické části je vyhodnocen právní stav v oblasti ochrany utajovaných 

informací v České republice a v nadnárodní rovni. Dle výsledku analýzy možných způsobů 

úniků informací, jsou stanoveny požadavky pro zajištění ochrany informací. Vymezením 

teoretické problematiky kompromitujícího vyzařování jsou následně analyzovány způsoby 

získávání informací kompromitujícím vyzařováním a s tím související možné způsoby 

ochrany informací. Závěrem je vyhodnocen aktuální stav ochrany informací v oblasti úniků 

kompromitujícím vyzařování v bezpečnostní praxi v České republice a navržena doporučení 

pro legislativní změny. Řešená problematika byla diskutována s odborníky z praxe. 
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Rešerše literatury 

Pro zpracování diplomové práce byla provedena rešerše odborné literatury z oborů 

informační vědy, elektrotechniky, informatiky a bezpečnostních technologií, z oblasti 

právních předpisů souvisejících s ochranou utajovaných informací a technických norem. 

Informace byly vyhledány v tištěných materiálech a na internetu. Zde uvádím pro mne 

nejdůležitější zdroje informací. 

KUHN, Markus. Compromising emanations: eavesdropping risk of computer displays, 

Technical Report 577. Cambridge: University of Cambridge, 2003.  

163 s. ISSN 1476-2986. 

Tato publikace se zabývá historickým vývojem úniků informací odposlechy, problematikou 

elektromagnetické kompatibility a úniků informací elektromagnetickým vyzařováním. Jsou 

zde vysvětleny fyzikální principy a způsoby některých typů úniků a také popsány možnosti 

ochrany před těmito úniky. Jsou zde demonstrovány metody a postupy měření těchto záření. 

SVAČINA, Jiří. Elektromagnetická kompatibilita. Přednášky. Brno: Ústav UREL 

FEKT VUT, 2002. 

Tento učební text, představuje souhrnný pohled na problematiku elektromagnetické 

kompatibility. Jsou zde vysvětleny fyzikální principy, díky kterým má být zachována 

schopnost zařízení, systémů či přístrojů vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž 

působí jiné zdroje elektromagnetických signálů a naopak svou vlastní elektromagnetickou 

činností nevyzařovat signály, jež by byly rušivé pro jiná zařízení. 

ČSN EN 55032. Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky 

na emisi. Praha: Český normalizační institut, 2012. 76 s. Třídící znak 334232. 

V této normě se uvádějí měřící postupy a požadované mezní hodnoty intenzity 

elektromagnetického pole pro komponenty a systémy informačních technologií v komerční 

oblasti. Jsou zde detailně zpracované části o instalaci zkoušeného zařízení, kabelů  

a pomocných prvků při měření.  
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Zákon č. 412 ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky.  

Praha, 2005, částka 143, s. 7526-7576. 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.  

Vyhláška č. 523 ze dne 5. prosince 2005 o bezpečnosti informačních a komunikačních 

systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi  

a o certifikaci stínicích komor. In Sbírka zákonů České republiky.  

Praha, 2005, částka 179, s. 9978-9993. 

Touto vyhláškou se stanoví požadavky na informační systémy nakládající s utajovanými 

informacemi a provádění jejich certifikace, na komunikační systémy nakládající  

s utajovanými informacemi a schvalování jejich projektů bezpečnosti, ochranu utajovaných 

informací v elektronické podobě v zařízeních, která nejsou součástí informačního nebo 

komunikačního systému, ochranu utajovaných informací před jejich únikem 

kompromitujícím vyzařováním a provádění certifikace stínicích komor. 
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1 Historický vývoj získávání informací 

Pojem informace je starý jako samo lidstvo. Slovo má svůj základ v latině „Informare“1. 

Objevilo se i slovo vyjadřující pojem či představu „Informatio“. Následně se vyskytlo slovo 

„information“ tak, jak je užíváno dnes (poskytovat znalosti). Časem byl význam slova 

změněn a i dnes se dá pochopit v různých kontextech. Hlavním smyslem pojmu informace 

je dnes zvyšující se úroveň poznání. Našimi předky byl pojem informace vnímán stejně jako 

pojmy myšlení, vědomí, znalost. Informace je starší než řeč. První sdělení byla založena  

na informacích daných gesty, časem se změnila na komunikaci ústní, dále i písemnou.  

Bez předávání informací by naše civilizace nemohla existovat. [18] 

1.1 Informace jako pojem 

 V obecném pojetí je informace chápána jako „údaj o reálném prostředí,  

o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost 

systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem 

neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem 

neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace 

považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu 

(varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích.“2  

V informační vědě a knihovnictví lze informaci definovat jako „sdělení, komunikovatelný 

poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními 

rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako 

psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí.“2 

V oblasti exaktních věd je za informaci považováno „sdělení, které vyhovuje přísným 

kritériím logiky či příslušné vědy.“2  

                                                 
1 Informare – překlad z latiny, původní význam slova formovat, dávat něčemu tvar, tvořit, zobrazovat. 

 
2 KATUŠČÁK, Dušan, MATTHAEIDESOVÁ, Marta, NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova: 

terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. 

ISBN 80-08-02818-1. 
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V ekonomické oblasti je informace vnímána jako „sdělení, jehož výsledkem může být zisk 

nebo užitek.“2 

V informatice a výpočetní technice je informací „kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. 

Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma 

alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit“.3 

Kybernetika pojímá informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu 

přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním.“4 

1.2 Lidská komunikace 

Informace byla vždy o něčem, ne jako něco předmětného. Je nemožné vytvořit informaci 

bez jejího sdělení, příjmu, zaznamenání. Vždy existuje ten, kdo informaci posílá dál a ten 

kdo informaci zaznamená. Tento proces je ve společnosti nazván komunikací. [18] 

Význam komunikace 

Ve společnosti má komunikace svůj smysl, ovšem společnost je občas vtažena  

do komunikačních procesů, které nebývají pochopeny správně. Nastávají situace, kdy 

komunikace postrádá smysl, ovšem úmyslně s určitými cíli: 

- informace sdělit, vyměnit, a to včetně dezinformací, 

- vyhledat společenský styk, kde už sdělovací účel mizí, 

- uplatnění určitého záměru, ovlivnění ostatních, 

- připravené, vyprovokované komunikace z důvodu zisku určitých informací. 

1.3 Informace současnosti 

Existuje mnoho vědních disciplín, souvisejících se slovem informace, např. informační věda, 

informatika apod. Díky toho musela být zavedena určitá opatření pro práci s informacemi, 

zejména v prostředí nových technologií, jako je internet, nejsilnější nástroj pro šíření 

informací. [4] 

                                                 
3 KATUŠČÁK, Dušan, MATTHAEIDESOVÁ, Marta, NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova: 

terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. 

ISBN 80-08-02818-1. 

 
4 WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 

1963. 216 s. 
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Množství informací 

Mají-li být přijímány informace efektivně, má toto množství své hranice. Dnes  

by se stal člověk deprimovaným z důvodu nedostatku informací. Dnešní svět je přesycen 

nadbytkem informací, proto narážíme na problematiku jejich ověření, zasazení do kontextu, 

nutnosti odlišit fakta, spekulace. Vedlejším příznakem přebytku informací je možnost 

výběru jen pro nás potřebných informací. Minimum informací, byť i jediná, může zásadně 

změnit běh událostí. [6] 

Informační boj 

Od počátku lidského bytí byly informace získávány i z důvodu získání výhody nad 

protivníkem, a to vysíláním průzkumníků, špiónů apod. Informační válku nelze zaměnit  

za válku informací. Informace spolu neválčí, ale díky nim jsou realizovány úmysly 

konkurenčních, znepřátelených stran. Předpokladem úspěšně vyhraného konfliktu  

je zajištění informačního zázemí. Možnými příklady informačních bojů jsou [8]: 

- informační, cílem je zničit informační infrastrukturu protivníka, 

- syntéza a analýza informací, zajištění informací znemožňuje protivníkovi učinit totéž,  

- zpravodajský, využívající umělou inteligenci, 

- psychologický, účelem je přesvědčování, zastrašování protivníka, je masově využívána 

komunikačními i sdělovací médii, 

- elektronický, orientace na komunikační kanály, monitoring komunikací, 

- hackerský, nabourává informační systémy protivníka, 

- kybernetický, součást vojenských systémů, užívá virtuální realitu, 

- ekonomická hodnota informací, využívá hodnotu informace. 

Přístupnost informací 

Informační technologie, výpočetní technika, komunikační, informační služby, zpracování, 

uchování, přenos informací, to vše jsou informační produkty a služby, které společnost 

účelně využívá. Dokud nebyly technologie pro přenos informací, žila společnost v jakémsi 

klidu nevědomosti. Vynález knihtisku byl prvním velkým počinem pro šíření informací. 

Tiskem knih, novin, si první informace i dezinformace našly své čtenáře a šířily se dál. 

Následně přispěly nové technologie k rozmachu informací. Díky internetu dostala 

společnost nástroj rychlého přístupu k obrovskému kvantu informací. [8] 
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Manipulace s informacemi 

Úmysly manipulace, překrucování jsou vždy účelové. Změnou informace může vznikat 

dezinformace, někdy i za účelem zajištění určitého řádu, snahou o obranu před informacemi. 

Informace se dají vyměňovat, je možné je manipulovat k vlastnímu prospěchu.[9] 

Důvěra v informace 

Médii prezentovaným informacím společnost obecně věří. Jde o obraz světa, občas v nich 

najdeme vlastní vzorec chování. Osobní vztah k institucím, systémům, je ovlivněn 

reprezentujícími autoritami, jsou nám sympatické, ztotožňujeme se s jejich jednáním, 

přejímáme jejich názor a ztrácíme přehled o pravdivosti informace. Máme-li informační 

požadavek a ten je uspokojen, často nám to stačí. [58]  

Pravda, opak pravdy 

Pravda, tvrzení popisující skutečnost, je srovnávána se lží. Pokud se včas pravda neobjeví, 

může být i lež považována za pravdu. Pravdu lze chápat na základě na našich objektivních, 

subjektivních zkušeností, vnitřních prožitcích. Opak pravdy je lež, může jím být i nepravda, 

nepravda a lež nemusí být vždy v rovnováze.[13] 

1.4  Dezinformace a klamání 

Dezinformace je druhem klamání. Klamání je chápáno jako uvádění někoho v omyl. Existují 

formy aktivní (chování, sdělování), pasivní (zatajování, neinformování) a to formou 

sdělování (verbální, grafické numerické), chování (projevy trvalé, situační), prezentací 

objektů (objekt jako zdroj, faktor, nástroj klamání). Dalšími způsoby jsou informace  

o skutečnosti nespecifické (dezinformace, lež), specifické (fikce, popírání skutečnosti, 

zastírání, předstírání), operace s informacemi (informace o skutečnosti, referování  

o skutečnosti, interpretace), zaměření na subjekt (přetvářka, lest, věrolomnost, podvod, 

diskreditace, klamání pro zábavu, nařčení). Od vzniku informace, vznikl i její protiklad. [14] 

Dezinformace je „Záměrně nepravdivá (falešná, lživá, nesprávná, zkreslená) informace 

sdělovaná s cílem uvést v omyl a ovlivnit příjemce tím, že ji bude považovat za pravdivou  

a důvěryhodnou. Rozlišují se dezinformace pasivní (zatajení, zadržení, zpoždění informace) 
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a aktivní (tvorba nepravdivé informace, modifikace původní informace či jejího kontextu)“.5  

Dezinformace se začala užívat počátkem minulého století. Termín dezinformace  

je německého původu, Německo během první světové války založilo dezinformační odbor 

s cílem systematicky klamat. Ale už Athénský vůdce Themistoklés, skrze otroka informoval 

perského krále Xerxa o plánovaném úprku Řeků. Tato zpráva přiměla Xerxa k bitvě  

na strategicky nevýhodném místě a prohrál. Thémistoklés ho dále ovlivnil dezinformací,  

že Řekové plánují zničit most přes Helléspont, tím král Xerxes s částí armády odešel  

z Řecka, oslabil jednotky a byl Řeky poražen.[15]  

Vznik a šíření dezinformací 

Existují dezinformace aktivní (promyšlená snaha o vytvoření falešné představě  

o skutečnosti), pasivní (utajení či maskování skutečnosti, může prozradit záměry  

či možnosti). Dezinformace je cílená, někdo má zájem na tom, aby se jiný nedozvěděl 

pravdu, tím je mu místo pravdy podána smyšlenka. Společnost vytváří podmínky pro možné 

formy klamání. Dezinformace má v pozadí autora a pak už je otázka času, kdo ji přijme  

za svou a bude ji dál šířit. Účinnost dezinformace záleží nejen na lživých informacích,  

ale na směsi pravdivých a nepravdivých informací. [16] 

Propaganda a fámy 

K dezinformacím má blízko i termín propaganda, které není ideologií, ale nástrojem  

k ovlivňování, je k dispozici náboženským, politickým, či jiným organizacím. V dobách 

totality byla propaganda spojena s politikou. Příkladem byla aféra, s mandelinkou 

bramborovou, která se do Evropy dostala v 50. letech 20. století spolu s masovými transporty 

brambor z Ameriky, totalitní propaganda ovšem hovořila o imperialisty úmyslném 

vysazování z letadel, posíláním je po větru či o jejich roznášení cizími agenty v lahvičkách 

či krabičkách, za účelem zničení naší úrody. [14] 

Fáma je druh informace, která ke svému šíření využívá média i hromadné sdělovací 

prostředky, jde o neověřené a nepodložené informace s myšlenkou oklamat jednotlivce, 

veřejnost. Fámou jsou i historky a příběhy, obdobné jako staré mýty a pověsti.[9] 

                                                 

5 MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ, Alena. Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-1. 
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 Obrana proti dezinformacím 

Je nutno položit si otázku, zda je existuje důvod bránit se. Reklama je typickým příkladem 

toho, jak chceme být přesvědčováni o tom, že některá realita je lepší než ta skutečná. Slovo 

reklama mimo jiné obsahuje pojem klam. Dezinformacím se dá bránit kritickým myšlením, 

prevencí, zkušenostmi, získávání informací z nezávislých zdrojů. Pokud tušíme, že jsme 

klamáni, je možné navázat kontakt s původcem a sdělit mu, že jsou jeho úmysly odhaleny. 

Je možné také čekat na opakované klamání a sledovat tím chování, shromáždit důkazy,  

ty pak využít proti protivníkovi. [13] 

1.5 Historie odposlechů informací technické doby 

Dá se říci, že do doby elektrotechnického rozvoje byly všechny druhy odposlechů informací 

realizovány na bázi optického a akustického čili laicky řečeno ve viditelném a slyšitelném 

pásmu, odborně v pásmu světelného a akustického spektra. Zavedením prvních telefonních 

linek vedlo časem i k přeslechům mezi telefonními linkami v dobách telefonie 

v devatenáctém století. Tehdy byly používány dvouvodičové obvody umístěné na sloupech 

s izolátory. Jeden ze způsobů spojení byl použitím vodičů, které byly v pravidelných 

intervalech překříženy a tím se vytvořily kroucené páry vodičů. Další zmínky přináší historie 

1. světové války, kdy se německým vojskům poměrně dobře dařilo odposlouchávat 

francouzské a ruské polní telefony. Tak jak se telekomunikační technika vyvíjela, dostával 

se do popředí i problém úniku informací elektromagnetickým vyzařováním.[12]  

Odposlechy v období 1. sv. války 

První bojový odposlech kompromitujícího vyzařování se objevil v roce 1914. Dráty polního 

telefonu spojujícího jednotlivé bojové jednotky s velením vedly často paralelně 

s nepřátelskými zákopy jen několik set metrů daleko. Vodiče tvořily izolované dráty 

s pevným jádrem a pro zpětnou cestu signálu se používala zem, aby se jednak ušetřil materiál 

a jednak aby cívky s kabelem nebyly příliš těžké. Brzy se zjistilo, že zemí se šíří signály, 

předávané mezi jednotlivými bojovými složkami nepřítele. Vytvořily se odposlouchávací 

stanice a bylo nutno použít ochranné opatření, kterým bylo použití krouceného páru vodičů. 

V roce 1915 byly vyvinuty zesilovače, které umožňovaly odposlech zemních signálů  

na vzdálenost 100 m pro telefonní provoz a na 300 m pro Morseovy značky. Bylo zjištěno, 

že vodiče opuštěných telegrafů v územích nikoho poskytují velmi dobrý komunikační kanál 
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a únikovou cestu k Němcům. Její vyčištění se stalo úkolem, při kterém bylo zachráněno 

mnoho životů. V roce 1916 obvody, které využívaly jako zpětný vodič zem, byly zrušeny  

na 3 km fronty. Když se do války zapojily Spojené státy, bylo od těchto technik upuštěno. 

Odposlechy v období 2. sv. války 

Během II. světové války se rozvoj radiového inženýrství soustředil na radarovou techniku, 

pasivní určování směru a techniky malé pravděpodobnosti zachycení. Kolem roku 1960 

umožnilo unikající radiofrekvenční vyzařování z místních oscilátorů domácích televizních 

přijímačů vytvořit monitorovací vozidla, která se využívala pro monitorování „na černo“ 

provozovaných televizních přijímačů. Toto se využívalo hlavně ve Velké Británii, kde 

museli vlastníci televizních přijímačů platit licenční poplatky pro podporu veřejného 

televizního vysílání. V době rozvoje satelitního a kabelového vysílání slouží tato vozidla pro 

monitorování pirátských dekodérů. Někteří lidé zabývající se počítačovou bezpečností  

si všimli, že informace mohou unikat z křížových vazeb a bludnými proudy. Tyto efekty 

začaly také sledovat bezpečnostní složky.  

Odposlechy v období „Studené války“ 

V roce 1960 britský ministerský předseda využil odposlechu na francouzském 

velvyslanectví při jednání Evropské ekonomické společnosti. Vědci z jeho domácí 

bezpečnostní služby MI5 zjistili, že šifrovaná linka z velvyslanectví přenáší druhotné 

signály, které je možno rekonstruovat do výchozí podoby. Využili prostý text, který někdy 

unikal z šifrovacího zařízení. Tato situace je mnohem běžnější, než by bylo možno 

předpokládat. V minulosti byl zjištěn nejeden případ vyzařování z šifrovacího zařízení  

na radiových kmitočtech, což je často důvod, proč od nich vládní organizace ustupují. 

Během 70. let 20. století se bezpečnost vyzařování stala utajovaným tématem a zmizela 

z běžně přístupné literatury. Do veřejného povědomí se dostala v roce 1985, kdy holandský 

vědec Wim van Eck publikoval článek popisující způsob, jakým lze na určitou vzdálenost 

rekonstruovat obraz z obrazovky monitoru. Objev, že tento útok je možný za pomoci 

poměrně jednoduchého a levného zařízení, které je možno vytvořit v domácích podmínkách, 

dal vzniknout průmyslovému odvětví, které se zabývá počítačovou bezpečností. 
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Odposlechy v období novodobé historie 

Publikování výsledků výzkumu v oblasti bezpečnosti při vyzařování a příbuzných tématech 

se rozvinulo v 90. letech 20. století. V roce 1996 Marcus G. Kuhn a Ross Anderson 

z Cambridgeské univerzity vypozorovali, že čipové karty je možno zneužít získáním 

přechodových jevů6 nebo napěťových špiček7  z jejich napájecích nebo hodinových linek 

(tento útok nebyl objeven uvedenými vědci, ale hackery při napadání placených televizních 

programů). 

Paul Kocher ukázal, že mnoho běžně používaných šifrovacích zařízení je možno prolomit 

provedením přesných opatření v určitém čase. V roce 1998 publikovali Markus G. Kuhn  

a Ross Anderson článek, ve kterém dokazovali, že kompromitující elektromagnetické 

vyzařování z počítačové sestavy je možno ovlivňovat softwarově. Paul Kocher také ukázal, 

že šifrovací klíče používané čipovými kartami je možno získat vhodným postupem přesných 

opatření při sledování proudu spotřebovávaného kartou. V roce 2000 demonstrovali David 

Samyde a Jean-Jaques Quisquarter, že stejné útoky je možno provádět přivedením malých 

snímačů elektromagnetického pole do blízkosti povrchu karty. 

1.6 Nutnost ochrany informací 

Osobní důvody vedly vždy každého člověka k ochraně informací. Informace byly 

využívány pro vlastní obohacení. Každý člověk si své informace chránil, aby jimi nebyl 

obohacen člověk jiný, z důvodu nežádoucí výhody, které pak mohlo být zneužito. 

Obecní důvody vedly skupinu lidí tvořící tlupy a později osady, obce a města k ochraně pro 

jejich společenství důležitých informací. Zajišťovalo konkurence schopnost v rámci regionů 

a tvoří základy pro utváření důležitých státotvorných zákonitostí a pravidel. 

Státními důvody pro nutnost ochrany informací byly a jsou zachování státní ústavnosti, 

svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních 

závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob. 

                                                 
6 Přechodový jev je fyzikální děj probíhající v časovém intervalu mezi dvěma ustálenými stavy. V ustáleném 

stavu se energie soustavy nemění (popř. se mění periodicky), v přechodovém stavu dochází ke změně energie 

soustavy. 

 
7 Napěťová špička – Krátkodobé přepětí o více než 10%. 
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2 Legislativa pro ochranu utajovaných informací v České 

republice 

V této kapitole je analyzován právní stav ochrany utajovaných informací v České republice 

(dále jen ČR) a to od historického vývoje, přes nutnost schválení souvisejících zákonů až po 

současný stav.  

Tato problematika je legislativně upravena zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, kterým jsou realizovány zásady  

pro stanovení utajovaných informací, podmínky přístupu k těmto informacím včetně 

důležitých podmínek ochrany informací, zásad pro stanovení citlivých činností a s tím 

souvisejících podmínek pro jejich realizaci spojených s výkonem státní správy. [34] 

Tento zákon je v ČR aplikován i ostatními souvisejícími předpisy, vyhláškami. Správním 

úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti  

je Národní bezpečnostní úřad (dále jen NBÚ), který je orgánem moci výkonné. Byl zřízen 

zákonem č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů  

a to k 1. 8. 1998. [31] Následně se NBÚ rozdělilo na další ústřední orgán Národní úřad pro 

kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB). Oba tyto orgány státu se ve své 

činnosti řídí zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. [34] 

2.1 Historie ochrany informací v ČR 

V následujících kapitolách je analyzován vývoj ochrany informací od období první 

republiky, až po současnost. Byly popsány a porovnávány účinky legislativních opatření 

v příslušných obdobích i v mezidobí a problematika příprav, návrhů, schvalování a realizace 

aplikace legislativy v praxi. 

2.1.1 Období první republiky 

Utajovaná informace byla v dobách první republiky vnímána jako státní tajemství  

a pojem v těchto dobách ještě neexistoval, nicméně v zákoně č. 50/1923 Sb.  

na ochranu republiky byly vymezeny i pojmy nebezpečných aktivit ve vztahu k informacím 

(konkrétně    ke   skutečnostem,    opatřením   nebo   předmětům),   jež měly   vládou   zůstat  
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utajeny.[20] Zejména § 5 zrada státního tajemství, kde byly stanoveny tresty za úmyslná 

vyzrazení, či vyzvídání z důvodu vyzrazení informací, či vyzrazení informací z důvodu 

nedbalosti, jež měly zůstat vládou utajeny před cizí mocí. § 6 vojenská zrada, kde byly 

stanoveny tresty za válečného stavu, za úmyslná vyzrazení, či vyzvídání z důvodu vyzrazení 

informací, či vyzrazení informací z důvodu nedbalosti cizím mocím, nepřátelským vojskům, 

jež měly zůstat utajeny pro obranu republiky. § 23 nedovolené zpravodajství, kde byly 

stanoveny tresty za porušení uveřejnění zpráv o síle, válečné zdatnosti, pobytu vojsk,  

což ohrožovalo zájmy státu a bylo zakázáno zveřejnit zprávy o přípravách a opatřeních 

k mobilizaci a ostatním materiálním (zařízení, provoz, skladování) a logistickém 

zabezpečení a dále zprávy o chystaných nově zaváděných opatření (prostředky sil a jejich 

popis, výsledky zkoušek, počty). § 24 ohrožování obrany republiky, kde byly stanoveny 

tresty za vyhotovení, opsání, obkreslení, ofotografování popisů, plánů, nákresů, snímků 

zařízení, či opatření na obranu republiky. I když bylo jasně vymezeno, co je státním 

tajemstvím, nebylo vládou stanoveno, o jakých konkrétních skutečnostech, opatřeních, 

předmětech se v zákoně píše. Nebyly určeny měřítka pro tuto kategorizaci ani postupy.[20] 

Jen ve vládním nařízení č. 197/1936 Sb. o podnicích důležitých pro obranu státu  

(V. prováděcí nařízení k zákonu o obraně státu) se definovala povinnost zachování tajemství 

souvisejících s podnikem. [21] 

2.1.2 Poválečné období 

V poválečné době bylo státní tajemství zakotveno v zákoně č. 231/1948 Sb.  

na obranu lidově demokratické republiky, jehož schválením byl zrušen zákon č. 50/1923 Sb. 

na ochranu republiky. [22] Státním tajemstvím byly rozuměny skutečnosti, opatření, 

předměty, které byly vládou tajeny v důležitém zájmu republiky (politickém, vojenském, 

hospodářském, utajení před cizí mocí nebo před cizími činiteli) ale stále nebyly vymezeny 

konkrétní skutečnosti, opatření, předměty. Ovšem tresty již byly o dost přísnější, a to i trest 

smrti, nebo těžký žalář na doživotí za vyzvědačství. Vládním tajným usnesením č. 807 8  

ze dne 2. srpna 1957 bylo realizováno schválení směrnic pro zacházení s písemnostmi, 

prověřování osob přicházejících do styku s písemnostmi, tvořícími předmět státního 

tajemství, směrnic o pořizování fotografií a filmů. Průběžně byly aktualizovány seznamy 

                                                 
8 Archiv Ministerstva vnitra, fond 318/32-3.   
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utajovaných skutečností, aby se předešlo nesprávným a rozporuplným intervencím, i když 

byly stále variabilní, subjektivní a nejasné.[22] 

Ovšem stav v oblasti utajovaných skutečností nebyl i přesto na dobré úrovni  

dle zjištěných nedostatků jako jsou ostražitost, bdělost, velký okruh utajovaných skutečností, 

neuspokojivá pozornost a neodpovědný přístup pracovníků na vedoucích pozicích, 

nedostatky v právní úpravě. Reakcí bylo vydání usnesení vlády č. 498 9 ze dne 9. září 1964 

a došlo k novelizaci výše uvedených směrnic, ale přesto nedošlo v následném období 

k očekávaným zlepšením. 

2.1.3 Období normalizace 

Východiskem bylo vydání zákona č. 102/1971 Sb. o ochraně státního tajemství, který byl 

pro tuto dobu komplexní a stručnou právní úpravou zejména v oblasti ochrany státního 

tajemství, hospodářského a služebního tajemství. Státní tajemství mělo být utajeno před 

neoprávněnou osobou, bylo důležitým zájmem Československé socialistické republiky, 

zejména politickým, vojenským, hospodářským. [23] Nařízením vlády č. 149/1971 Sb.  

o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství, vláda stanovila skutečnosti, 

které byly politickým zájmem (důležitá politická jednání, mezinárodní dohody, smlouvy  

a konference), bezpečnostním zájmem (údaje týkající se bojové připravenosti ozbrojených 

sil, operační, mobilizační plány a dalších). [24] V zájmech hospodářských např. údaje  

o platební bilanci, plány o dovozech, vývozech zájmových výrobků, o rozvoji národního 

hospodářství. Dle konkrétních odvětví byly zpracovány seznamy o skutečnostech předmětu 

státního tajemství. Určení osob pro styk se státním tajemstvím bylo realizováno vedoucím 

organizace, osoba musela být československým státním občanem, oddaným tehdejšímu 

režimu, poskytující záruku neohrožení státního tajemství. Doporučená osoba byla  

po vyjádření federálního ministerstva vnitra, či útvaru Sboru národní bezpečnosti schválena, 

či zamítnuta. [24] 

Federální ministerstvo vnitra vydalo dle § 7 písm a) zákona č. 102/1971 Sb.  

o ochraně státního tajemství [23] tři směrnice zabývající se jak oblastí dopravy písemných  

a jiných materiálů obsahujících skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského  

                                                 
9 Archiv Ministerstva vnitra, fond 318/7-2. 
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a služebního tajemství, tak směrnice pro výběr a výchovu osob určených pro styk se státním 

hospodářským a služebním tajemstvím a směrnice pro činnost zvláštních oddělení (odborů) 

viz čj. SKU-207/71 ze dne 23. prosince 1971. Dle směrnic bylo nařízeno, aby se počty osob, 

seznamující se se státním tajemstvím, minimalizovaly, byly stanoveny postupy (prověrky) 

prověřování těchto osob, které se opakovaly po 5 letech a další opatření k ochraně před 

vyzrazením tajemství. Byla také stanovena pravidla pro zpracování, evidenci, manipulaci, 

přepravu, příjem, skartaci a ukládání písemností, jejichž obsahem byly skutečnosti předmětu 

státního zájmu označovaných jako utajované písemnosti, rozlišených dle stupňů utajení  

na přísně tajné zvláštní důležitosti, přísně tajné a tajné. Ochrana utajovaných skutečností 

byla zajištěna kontrolou jejich objemu, omezením počtu zasvěcených osob, školením 

pracovníků na všech úrovních, fyzickými bezpečnostními opatřeními, postupy při zavedení 

utajovaných výrobků. 

2.1.4 Období 90. let 20. století 

Zákon č. 102/1971 Sb. o ochraně státního tajemství [23] byl efektivní, jednoduchý, stručný, 

přesný a byl novelizován až zákonem č. 383/1990 Sb. [25] díky změnám v politickém 

systému. Byla zrušena ustanovení o činnostech komisí pro ochranu státního tajemství,  

o zvláštních odděleních (útvar zabývající se ochranou utajovaných informací u organizací). 

Byly upraveny podmínky státního občanství pro styk se státním tajemstvím 

 i to v nadnárodních vztazích. Zrušeny byly ustanovení o zařízeních obrany vlasti, z důvodu 

zjednodušení postupů pro ochranu státního tajemství v objektech Sboru národní bezpečnosti, 

federálního ministerstva vnitra, ozbrojených sil. Zrušeny byly i směrnice a nařízení z oblasti 

ochrany státního tajemství. Nařízení vlády č. 149/1971 Sb. o základních skutečnostech 

tvořících předmět státního tajemství [24] bylo nahrazeno nařízením vlády České a Slovenské 

Federativní Republiky č. 419/1990 Sb. o základních skutečnostech tvořících předmět 

státního tajemství. [26] Trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství byl změněn  

a doplněn zákonem č. 558/1991 Sb.[27] 

Výše uvedené novely 90. let realizovaly pouze jednotlivé změny, nebylo možné změnit 

zákonitosti, související se zákonem vytvořeném za úplně odlišných podmínek. Bylo nutno 

schválit nový zákon naprosto odlišného pojetí, dodržet splnění mezinárodních závazků, 

z důvodu vlivu bezpečnostní politiky Organizace severoatlantické smlouvy (dále jen 
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NATO). U přípravy zákona byly využity zkušenosti z Německa, Dánska a od dalších 

odborníků z NATO.  

Výsledkem příprav a spolupráce byl zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných 

skutečností. Procesní pravidla v bezpečnostním řízení, úprava v technických opatřeních, 

administrativní bezpečnosti, certifikacích technických a zabezpečovacích prostředků  

a kryptografii. Nově byl vytvořen NBÚ, definice pojmů z oblasti ochrany utajovaných 

skutečností a stanoveny nové stupně VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNĚ 

TAJNÉ. Nedokonalostí zákona bylo mnoho. Byl zpracováván řadu let, oddalováno bylo jeho 

vydání. Existovaly nejasnosti, což vedlo k vícero výkladům, části zákona byly sporné. 

Nebyly stanoveny lhůty pro provádění řízení, v případě nevydání osvědčení NBÚ nebyla 

možnost přezkoumání rozhodnutí u jiných orgánů, či nevydání osvědčení bez důvodu, 

nezařazení státních zástupců pro styk s utajovanými skutečnostmi ze zákona. V průběhu 

krátkého období byl zákon opět novelizován a upřesňován. Bylo zajištěno rychlejší získání 

osvědčení subjektům institucí, z důvodu zabezpečení dostatečného počtu prověřených osob 

konajících svou činnost. Byly buď zrušeny, či upřesněny určité podmínky vydání osvědčení. 

Změnami zákona došlo i ke vzniku nejasných situací, kdy se musely organizace přizpůsobit 

zákonu i novelám a než tak učinili, došlo ke změnám dalším. Z důvodů vnitrostátních  

a mezinárodních byl dán podnět ke zpracování nového zákona. [31] 

Důvodovou zprávou k přijetí nového zákona bylo sděleno, že zákon je složitý, nejasně 

strukturován, bez jasné terminologie a aplikace zákona může být problémová. Např. v oblasti 

personální bezpečnosti nadměrné zatížení NBÚ z důvodu žádostí o vydání osvědčení pro 

osoby navržené na neadekvátní stupeň utajení, popřípadě prováděním změn během 

bezpečnostního řízení. Či chybějící některé základní instituty, zajišťující právní jistoty 

podílejících se subjektů. Bylo také nutno přizpůsobit se mezinárodním právním předpisům 

NATO a Evropské unie (dále jen EU). Přijetí zákona bylo nutností, a tak byl dne 21. 9. 2005 

přijat zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

platný od 1. 1. 2006 a účinný do dnešních dnů.[34] 
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2.2 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  

Zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  

a ostatními prováděcími vyhláškami tohoto zákona, byly zavedeny změny  

a povinnosti státních orgánů, státní správy, samosprávy, v podnikatelské sféře. Zákon  

je dělen do devíti částí, obsahuje 161 §. [34] 

2.2.1 Základní ustanovení  

V první části je vymezen předmět zákona a pojmy pro účely tohoto zákona. Jsou uvedeny 

definice utajované informace, zájmu ČR, porušení povinnosti při ochraně utajované 

informace, orgány státu, odpovědné osoby, původce utajované informace, cizí moc, 

neoprávněná osoba, poučení o právech, povinnostech a následcích. Jsou stanoveny pojmy 

bezpečnostní standard i bezpečnostní provozní mód. 

2.2.2  Ochrana utajovaných informací 

Tato druhá část zákona je nejobsáhlejší a obsahuje 12 hlav.  

Hlava I - úvodní ustanovení vymezující: 

- Újmu zájmu ČR a nevýhodnost pro zájmy ČR. 

- Druhy klasifikací stupně utajení: 

„a) PŘÍSNĚ TAJNÉ, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky,  

 b) TAJNÉ, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

vážnou újmu zájmům České republiky,  

 c) DŮVĚRNÉ, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit prostou újmu zájmům České republiky,  

 d) VYHRAZENÉ, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být 

nevýhodné pro zájmy České republiky.“ 10  

 

 

 

                                                 

10 Podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti § 4. 
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- Druhy zajištění ochrany utajovaných informací: 

a) personální bezpečností, 

b) průmyslovou bezpečností, 

c) administrativní bezpečností, 

d) fyzickou bezpečností, 

e) bezpečností informačních, nebo komunikačních systémů, 

f) kryptografickou ochranou.  

Hlava II – Personální bezpečnost stanovující: 

- podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, 

- bezúhonnost, 

- podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení PŘÍSNĚ 

TAJNÉ, TAJNÉ nebo DŮVĚRNÉ, 

- podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby, 

- osobnostní způsobilost, 

- bezpečnostní spolehlivost. 

Zákonem je stanoveno, který orgán a které osvědčení je fyzické osobě vydáno. Důležitým 

pojmem je definice bezpečnostního rizika, kdy je stanoveno, že fyzická osoba je bezpečně 

způsobilá, pokud u ní není zjištěno bezpečnostní riziko. Rizikem je závažná trestná činnost, 

potlačování lidských práv a svobod, porušování právních předpisů a jiné všeobecně známé 

vážné protiprávní prohřešky snižující důvěryhodnost dané osoby. Ministerstvo vnitra, 

Zpravodajské služby ověřují způsobilost dle psychologických vyšetření. 

Hlava III – Průmyslová bezpečnost definující: 

- podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu podnikatele  

k utajované informaci, 

- prohlášení podnikatele, 

- podmínky pro vydání osvědčení podnikatele, 

- ekonomickou stabilita, 

- bezpečnostní spolehlivost,  

- způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací, 

- formy přístupu podnikatele k utajované informaci. 
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Podnikatel musí splňovat podmínky nutné pro vydání osvědčení celou dobu platnosti 

osvědčení podnikatele. Hlavními podmínkami jsou ekonomická stabilita, bezpečnostní 

spolehlivost, schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací. Oblast průmyslové 

bezpečnosti je řešena jen tímto zákonem.  

Hlava IV – Administrativní bezpečnost definující: 

- vyznačování údajů a evidence utajované informace. 

Cílem opatření administrativní bezpečnosti je ochrana utajovaných informací  

a určení způsobů postupů při jejich tvorbě, zpracovávání, evidenci, příjmu, ukládání, 

přenášení, zapůjčování, vyřazování, skartaci, archivaci, případně i jiné manipulaci.  

Hlava V – Fyzická bezpečnost definující: 

- objekty, zabezpečené a jednací oblasti, 

- stupně utajení a třídy objektů, 

- projednávání utajovaných informací, 

- opatření fyzické bezpečnosti, 

- projekt fyzické bezpečnosti. 

Fyzická bezpečnost je souhrn opatření k ochraně prostor, v nichž utajované informace 

vznikají, jsou projednávány nebo uchovávány. Jedná se o pravidla režimová  

a technická ve vztahu k danému prostoru.  

Technickými prostředky jsou zejména: 

- mechanické zábranné prostředky,  

- elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů,  

- zařízení elektrické zabezpečovací signalizace,  

- speciální televizní systémy,  

- tísňové systémy,  

- zařízení elektrické požární signalizace,  

- zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů,  

- zařízení fyzického ničení nosičů informací,  

- zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace.  

 Za výjimečného stavu je lze nahradit, či doplnit zvýšenou ostrahou.  



 Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování                                Bc. Petr Balogh 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 20 

 

Hlava VI – Bezpečnost informačních a komunikačních systémů definující: 

- informační systém, 

- komunikační systém,  

- manipulace s taktickou informací. 

Bezpečnost informačních a komunikačních systémů je zajištěna systémem opatření, 

zabezpečujících ochranu utajovaných informací v informačních a komunikačních 

systémech. Hlavním právním předpisem je vyhláška č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti 

informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících  

s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor, ve znění pozdějších předpisů.  

Informační systém nakládající s utajovanými informacemi je chápan jako jeden  

či více počítačů, jejich software, hardware, správa informačního systému a vztahující  

se postupy, nástroje schopné sběru, zobrazení, tvorby, zpracování, ukládání, či přenosu 

utajovaných informací. Informační systém je nutno certifikovat NÚKIB a musí být písemně 

schválen odpovědnou, popř. jí pověřenou osobou (pro informační systém podnikatele tato 

podmínka neplatí, pokud má mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení 

VYHRAZENÉ). Splnění těchto podmínek je nutným požadavkem pro nakládání  

s utajovanou informací. [37] 

Komunikační systém je systém nakládající s utajovanými informacemi. Zajišťuje přenos 

těchto informací mezi koncovými uživateli. Jeho součástí jsou koncové komunikační 

zařízení, přenosové prostředí, kryptografické prostředky, obsluha, provozní podmínky  

a postupy. Provoz komunikačního systému není možný bez projektu bezpečnosti 

komunikačního systému. Provozovatel systému písemně žádá NÚKIB o schválení projektu.  

V informačním nebo komunikačním systému se zpracovává i tzv. taktická informace, což  

je utajovaná informace s krátkou dobou utajení, při přenosu je chráněna kryptografickou 

ochranou. Do stupně utajení TAJNÉ může být zabezpečena také souhrnem postupů určených  

dle vyhodnocení rizik.  

Hlava VII – Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě  

v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému definující: 

- zajištění ochrany, 

- nutnost bezpečnostní provozní směrnice, 

- zajištění bezpečného provozu. 
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Pro elektronická zařízení, na kterých se zpracovávají utajované informace a které nejsou 

součást certifikovaného informačního nebo komunikačního systému, je nutno zpracovat 

provozní bezpečnostní směrnici a je stanoveno, kdo ji zpracovává. Bez této směrnice  

se nesmí v daném elektronickém zařízení utajované informace zpracovávat. Jedná se  

o kopírovací stroje, psací stroje s pamětí, záznamová, či zobrazovací zařízení, či zařízení 

umožňující datový převod těchto informací. Utajovanou informaci lze na těchto zařízeních 

zpracovávat jen v souladu s provozní bezpečnostní směrnicí, ve které jsou uvedena pravidla 

pro bezpečný provoz a uvedeny jména osob oprávněných tato zařízení užívat pro zpracování 

utajovaných informací. 

Hlava VIII – Kryptografická ochrana definující: 

- kontrolovanou kryptografickou položku, 

- výkon kryptografické ochrany, 

- zvláštní odbornou způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkoušku zvláštní 

odborné způsobilosti,  

- provozní obsluhu kryptografického prostředku, 

- manipulaci s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou položkou, 

- přepravu kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku,  

- kompromitaci kryptografického materiálu, 

- kompromitující vyzařování. 

Kryptografická ochrana utajovaných informací je tvořena systémem opatření  

na ochranu těchto informací za užití kryptografických metod při zpracování, přenosu, 

ukládání, archivaci utajovaných informací přenosovými, výpočetními, informačními 

systémy. Je zajištěna kryptografickými prostředky a pracovníky odborně způsobilými. 

Kryptografická ochrana je dále legislativně upravena vyhláškami č. 525/2005 Sb.  

o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací,  

ve znění pozdějších předpisů, č. 432/2011 Sb. o zajištění kryptografické ochrany 

utajovaných informací ve znění pozdějších předpisů. [38][43] 
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Hlava IX – Certifikace definující: 

- žádosti o certifikaci a platnost certifikátu: 

a) technického prostředku,  

b) informačního systému, 

c) kryptografického prostředku,  

d) kryptografického pracoviště, 

e) stínicí komory, 

- smlouvu o zajištění činnosti.  

Certifikací je rozuměn postup, při kterém je NÚKIB ověřena způsobilost technických 

a kryptografických prostředků, stínících komor, kryptografických pracovišť  

a informačních systémů k ochraně utajovaných informací. Ověřením jejich způsobilosti 

vydá NÚKIB certifikát o způsobilosti, má omezenou platnost a je veřejnou listinou. Kopie 

certifikátu se ukládá k projektu fyzické bezpečnosti konkrétního objektu. Pokud není  

po ukončení platnosti certifikátu vydán opětovný certifikát, jsou výše uvedené předměty 

necertifikované. Certifikovaný technický prostředek užívaný k ochraně utajovaných 

informací lze dál po uplynutí doby platnosti jeho certifikátu užívat. V oblasti certifikace  

je prováděcím předpisem vyhláška č. 525/2005 Sb. o provádění certifikace při 

zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací. Je v ní stanoveno vše  

o náležitostech žádostí o certifikaci, potřebné dokumentaci, vzory, způsoby a podmínkách 

při provádění certifikací. NÚKIB může uzavřít smlouvu s orgánem státu, či podnikatelem 

smlouvu o zajištění konkrétních činností. [38] 

Hlava X – Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup  

a zprošťování mlčenlivosti definující: 

- osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, 

- osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc, 

- zvláštní přístup k utajované informaci, 

- jednorázový přístup k utajované informaci, 

- přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného 

úřadem cizí moci, 

- zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost. 
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Osvědčení fyzické osoby a osvědčení pro podnikatele nutné k přístupu k utajovaným 

informacím od stupně DŮVĚRNÉ, jsou veřejnými listinami a musí splňovat formální 

náležitosti, jako jsou zákonem stanovené osobní údaje dané osoby, či údaje o firmě, uvedení 

nejvyššího stupně utajení, datum vystavení i datum platnosti, otisk úředního razítka a podpis 

úřední osoby, nejde-li o elektronickou podobu. Ve stejném smyslu jsou obsahové požadavky 

pro vydání osvědčení pro seznamování se s informacemi cizí moci.  

Platnost osvědčení je stanovena pro PŘÍSNĚ TAJNÉ 5 let, TAJNÉ 7 let, DŮVĚRNÉ 9 let. 

Existují i další důvody pro ukončení platnosti, např. úmrtím, ohlášením jeho odcizení, 

zničení poškozením, změnou obsažených údajů a dalších.  

Existují případy, kdy může být fyzická osoba zproštěna povinnosti zachovávat mlčenlivost. 

Odepřít zproštění mlčenlivosti lze, pokud by tím mohlo dojít k mimořádně vážné nebo vážné 

újmě zájmům ČR, nebo ohrožení životů či zdraví osob. 

Hlava XI – Povinnosti při ochraně utajovaných informací definující: 

- obecné povinnosti, 

- povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, 

která je držitelem osvědčení fyzické osoby, 

- povinnosti odpovědné osoby, 

- povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele, 

- povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele, 

- povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované 

informaci, a orgánu státu, 

- povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví, 

- bezpečnostní ředitel, 

- personální projekt. 

Při nálezu utajované informace, či některého z výše uvedených osvědčení,  

je povinnost odevzdat je NBÚ, policii nebo zastupitelskému úřadu ČR. Kdo se seznámil 

s utajovanou informací, je povinen zachovávat mlčenlivost. Zákonem je stanoveno zajištění 

ochrany utajovaných informací, vedení přehledu míst, funkcí, osob ve vztahu k přístupu 

k těmto informacím a zajišťování podmínek pro práci s nimi (evidence, manipulace, 

zajištění a provoz certifikovaného informačního systému). Hlásit porušení povinností NBÚ, 

provádět kontroly a podobně.  
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Orgán státu je ve vztahu k utajované informaci povinen zřídit a obsadit funkci 

bezpečnostního ředitele, za splnění podmínek k přístupu k utajovaným informacím. Ředitel 

schvaluje přehled míst a funkcí nutných mít přístup k utajované informaci z titulu jejich 

funkce.  

Hlava XII – Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku definující: 

- podmínky poskytování utajovaných informací, 

- podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí, 

- povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací, 

- způsob poskytování utajovaných informací, 

- způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj, 

- registry, pomocné registry a kontrolní body. 

2.2.3 Bezpečnostní způsobilost 

V této třetí části zákona je definována citlivá činnost, kým může být vykonávána, definována 

bezúhonnost, osobní způsobilost, spolehlivost a jak se ve smyslu bezpečnostní spolehlivosti 

posuzují. U fyzické osoby, která bude vykonávat činnost, jejíž zneužitím může dojít  

k ohrožení zájmu ČR (tzv. citlivou činnost) NBÚ ověřuje v bezpečnostním řízení podmínky 

pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti. Citlivou činnost stanoví zvláštní právní 

předpisy a může být vykonávána pouze osobou bezpečnostně způsobilou (vlastnící platné 

osvědčení fyzické osoby, nebo doklad bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby). NBÚ vydá 

doklad fyzické osobě, která je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, dosáhla 

alespoň 18 let věku, je bezúhonná, osobnostně způsobilá a spolehlivá. 

2.2.4 Bezpečnostní řízení 

Čtvrtá část zákona definuje zásady bezpečnostního řízení, kdo je účastník řízení,  

je zde pojednáno o průběhu bezpečnostního řízení, jehož výsledkem je vydání, či nevydání 

rozhodnutí. U potřebných dokumentů jsou popsány náležitosti jejich obsahu, nutné časové 

lhůty (platnost dokumentů, lhůta pro vyřízení), ostatní subjekty řízení (soudní znalec, 

svědek). Bezpečnostním řízením se ověřuje, zda fyzická osoba splňuje podmínky  

pro vydání osvědčení fyzické osoby, dokladu o bezpečnostní způsobilosti. Jedná  

se o neveřejné řízení, je prověřována důstojnost a čest.  
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Žádající osoba dodá NBÚ podkladové materiály: žádost fyzické osoby o vydání osvědčení, 

obsahuje důvod nutnosti přístupu k utajované informaci daného stupně utajení, specifikací 

místa, či funkce. Dalším nutným podkladovým materiálem je bezpečnostní dotazník fyzické 

osoby. Obsahuje 19 bodů rozdělených do dalších položek. Položky musí být vyplněny 

pravdivě, pokud by došlo k zamlčení některé skutečnosti, bude  

to vyhodnoceno jako potenciální riziko a možný důvod k nevydání či odebrání osvědčení. 

Dotazník se vyplňuje elektronicky a je k dispozici na webových stránkách NBÚ, tak jako 

ostatní formuláře. Předkládá se v tištěné podobě i v elektronické verzi. Dále je třeba doložit 

prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, u cizinců doklad obdobný výpisu z evidence 

rejstříku trestů státu, prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, kopii 

rodného listu, potvrzení zaměstnavatele o příjmech.  

Doručením písemné žádosti s přiloženými dokumenty NBÚ je zahájeno řízení.  

Na řízení se podílí i ostatní orgány podle konkrétního stupně utajení pro které  

je bezpečnostní řízení prováděno. Lhůta pro délku bezpečnostního řízení pro stupeň 

DŮVĚRNÉ je 2 měsíce, TAJNÉ 6 je měsíců a PŘÍSNĚ TAJNÉ 9 měsíců. Lhůta může být 

prodloužena maximálně dvakrát. Vyhoví-li NBÚ žádosti o vydání osvědčení, vydá přímo 

osvědčení, nevyhoví-li, vydá rozhodnutí o nevydání osvědčení. Zákonnými důvody může 

NBÚ řízení přerušit či zastavit. 

2.2.5 Výkon státní správy  

Tato pátá část pojednává o NBÚ, který vykonává státní správu v oblasti ochrany utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti. V čele NBÚ je ředitel, je jmenován  

i odvoláván vládou, je odpovědný předsedovi vlády. Jsou řešeny povinnosti, pravomoci, 

úkoly a působnost práva. Dále se zde pojednává o NÚKIB, o zpravodajských službách, 

Ministerstvu vnitra a policii, jejich povinnostech, pravomocích. Zákon staví v oblasti 

personální bezpečnosti tyto všechny složky na stejnou úroveň práv a povinností. 

2.2.6 Kontrola 

V šesté části zákona je vymezeno jak NBÚ v oblasti ochrany utajovaných informací  

a bezpečnostní způsobilosti kontroluje dodržování právních předpisů jak u orgánů státu, 

právnických osob, fyzických a podnikajících fyzických osob. Kontrolní pracovníci se musí  
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prokázat platným osvědčením fyzické osoby pro konkrétní stupeň utajení a mají přístup  

k utajovaným informacím jen v rozsahu kontroly. Ze závazku členství ČR v EU,  

nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, má úřad cizí moci oprávnění 

účastnit se kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací, které jsou jím ČR poskytnuty. 

Kontrolní pracovníci jsou při odhalení nedodržení právních předpisů v oblasti ochrany 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti oprávněni zajistit opatření k zajištění 

ochrany utajovaných informací, také i požadovat odstranění zjištěných nedostatků  

ve stanovené lhůtě. Je povinností vyhovět pokynům kontrolního pracovníka. Nedodržení 

povinností je sankcionováno příslušnou pokutou (maximální částka je 400 000 Kč). 

2.2.7 Kontrola činnosti úřadu 

Sedmá část stanoví podmínky a způsoby kontrol NBÚ. Poslanecká sněmovna zřizuje 

kontrolní orgán pro kontrolu činnosti, který má 7 členů poslanců Poslanecké sněmovny. 

Ředitel NBÚ předkládá ke kontrole zprávu o činnosti, o jednotlivých řízeních, návrh 

rozpočtu, vnitřní předpisy.  

2.2.8  Přestupky 

V osmé části zákona je definována celá řada přestupků ve vztahu k porušení ochrany 

utajovaných informací fyzickou, právnickou osobou, či podnikatelem, a to při manipulaci, 

evidenci, porušení mlčenlivosti, porušení provozních i systémových opatření pro ochranu 

těchto informací a podobně. Jsou zde stanoveny postihy dle rozsahu porušení ochrany 

utajovaných informací. Finanční pokuty mohou být uděleny až do výše 5 000 000 Kč. 

2.2.9 Přechodná a závěrečná ustanovení 

Závěrečná část zákona stanoví přechodná ustanovení potvrzující platnost práv  

a povinností zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností k právům  

a povinnostem [31] dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací  

a bezpečnostní způsobilosti. [34] 
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2.3 Další související zákony a prováděcí právní předpisy 

Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti [34] 

je základním předpisem v této oblasti. V souvislosti s danou problematikou existují další 

související právní předpisy, které je nutno zmínit.  

2.3.1 Zákon č. 413/2005 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Zákon [35] pojednává o změnách zákonů souvisejících s nabytím účinnosti zákona  

č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. [34] Změny  

se týkají zákonů jako jsou např. Zákoník práce, Trestní řád, Trestní zákon, Občanský soudní 

řád, zákon o ozbrojených silách České republiky a další.  

2.3.2 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb. kterým se stanoví seznam utajovaných informací 

Tímto nařízením [36] jsou stanoveny seznamy utajovaných informací dle působnosti 

každého ministerstva i úřadů. Seznamy jsou rozděleny do dvaceti příloh, první příloha  

je seznamem obecné části, ostatní přílohy jsou seznamy v konkrétní působnosti daného 

ministerstva, úřadu. Tyto seznamy slouží jako vodítko při posuzování stupně utajení při 

zpracování utajované informace.  

2.3.3 Vyhláška č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 

a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi  

a o certifikaci stínicích komor 

Vyhláškou [37] jsou stanoveny požadavky na informační systém nakládající  

s utajovanými informacemi a provádění certifikace těchto systémů, požadavky  

na komunikační systém nakládající s utajovanými informacemi, pravidla pro schvalování 

projektů bezpečnosti, podmínky ochrany utajovaných informací v kopírovacím, 

zobrazovacím zařízení, v psacím stroji s pamětí, ochrany utajovaných informací před jejich 

únikem kompromitujícím vyzařováním, provádění certifikace stínících komor. Informačním 

systémem je míněn jeden, nebo více počítačů, včetně programového vybavení a periferních 

zařízení, včetně jeho správy. Utajované informace lze v elektronické podobě zpracovávat 

pouze v certifikovaném informačním a komunikačním systému (certifikuje NBÚ). Přenos 
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utajovaných informací je zajištěn komunikačním systémem (koncová komunikační zařízení, 

kryptografické prostředky, přenosové prostředí, obsluha, provozní podmínky, postupy). Jsou 

zde vymezeny pojmy aktivum, objekt, či subjekt, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní 

politika, software, hardware, aktivní a pasivní prvky, analýza rizik, identifikace, autentizace, 

autorizace subjektu, správce systému apod. Tento komunikační systém může být 

provozován jen po schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému NBÚ.  

Projekt bezpečnosti komunikačního systému obsahuje: 

- bezpečnostní politiku komunikačního systému,  

- organizační a provozní postupy provozování komunikačního systému,  

- provozní směrnice pro bezpečnostní správu komunikačního systému a  

- provozní směrnice uživatele komunikačního systému.   

Dalšími důležitými pojmy jsou: 

- důvěrnost utajované informace: obsahem utajované informace jsou atributy, které 

znemožňují zneužití této informace, 

- integrita utajované informace: utajovaná informace je odolná vůči jakékoli změně 

neoprávněnými osobami, 

- dostupnost utajované informace: k utajované informaci je zajištěn potřebný přístup 

pouze oprávněnými osobami.  

Bezpečnost informačního systému bude dosažena, jen pokud budou uplatněny zásady: 

- počítačové a komunikační bezpečnosti,  

- kryptografické ochrany,  

- ochrany proti úniku kompromitujícího vyzařování,  

- administrativní bezpečnosti a organizačních opatření,  

- personální bezpečnosti,  

- fyzické bezpečnosti informačního systému.  

2.3.4 Vyhláška č. 432/2011 Sb. o zajištění kryptografické ochrany utajovaných 

informací 

Vyhláška [43] stanoví podrobnosti o odborných zkouškách, způsobech a prostředcích 

manipulace s kryptografickými materiály, o způsobech vyznačení náležitostí na utajované 
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informaci a administrativní pomůcky v oblasti kryptografické ochrany a další podrobnosti 

související se zajištěním kryptografické ochrany utajovaných informací. Vydáním této 

vyhlášky byla dnem 1. 1. 2012 byla zrušena účinnost vyhlášky č. 524/2005 Sb. o zajištění 

kryptografické ochrany utajovaných informací.  

2.3.5 Vyhláška č. 525/2005 Sb. o provádění certifikace při zabezpečování 

kryptografické ochrany utajovaných informací 

Ve vyhlášce [38] jsou stanoveny náležitosti žádostí o certifikaci kryptografického 

prostředku, kryptografického pracoviště, informace o dokumentaci, která je nezbytná  

k provádění certifikací kryptografických prostředků i pracoviště, je zde uveden vzor 

certifikátu kryptografického prostředku i kryptografického pracoviště, náležitosti 

certifikační zprávy, způsoby i podmínky při provedení certifikace kryptografických 

prostředků i kryptografického pracoviště, obsah žádosti o uzavření smlouvy o zajištění 

činnosti orgánu státu či podnikatele.  

2.3.6 Vyhláška č. 405/2011 Sb. o průmyslové bezpečnosti 

Vyhláška [42] definuje seznamy písemností, jejich náležitosti potřebné pro ověření splnění 

podmínek vydání osvědčení podnikatele, způsoby podání žádosti podnikatele. Jsou zde 

stanoveny vzory žádostí pro průmyslovou bezpečnost. 

Vydáním této vyhlášky byla dnem 1. 1. 2012 byla zrušena účinnost vyhlášky  

č. 526/2005 Sb. o průmyslové bezpečnosti.  

2.3.7 Vyhláška č. 363/2011 Sb. o personální bezpečnosti 

Vyhláškou [41] jsou stanoveny vzory související s personální bezpečností, bezpečnostní 

způsobilostí, uvedeny jsou druhy písemností přiložených k žádosti o vydání osvědčení 

fyzické osoby i k žádosti o doklad bezpečností způsobilosti, je uveden postup podání všech 

žádostí. Vydáním této vyhlášky byla dnem 1. 1. 2012 zrušena účinnost vyhlášky  

č. 527/2005 Sb. o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní 

způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické 

osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání 

těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti).  

http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/vyhlaska-c-5242005/
http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/vyhlaska-c-5242005/
http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/vyhlaska-c-5242005/
http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/vyhlaska-c-5242005/
http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/vyhlaska-c-5242005/
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2.3.8 Vyhláška č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků 

Ve vyhlášce [39] jsou stanovena bodová hodnocení konkrétních opatření fyzické 

bezpečnosti, nejnižší míra zabezpečení zabezpečených oblastí, jednacích oblastí, režimová 

opatření, ostraha, ověřování podmínek pro zajištění fyzické bezpečnosti, hlavní metoda pro 

hodnocení rizik, splnění podmínek pro certifikace technických prostředků.  

V příloze č. 1 jsou uvedena bodová hodnocení dle typů oblastí, obsah technické 

dokumentace fyzické bezpečnosti, provozního řádu, plán zabezpečení objektu,  

v příloze č. 2 vzor certifikátu technického prostředku.  

2.3.9 Vyhláška č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a o registrech 

utajovaných informací 

Vyhláškou [40] jsou stanoveny náležitosti vyznačování na utajované informaci v listinné i 

nelistinné podobě, užití i označování administrativních pomůcek souvisejících  

se zpracováním utajovaných informací, pokyny pro skartaci, archivaci utajovaných 

dokumentů, technické, organizační požadavky jejich vedení, pokyny při vydání souhlasu  

k pořízení výpisu, kopie, opisu, či překladu utajovaných dokumentů, k přenášení, přepravě, 

zapůjčení a převzetí utajovaného dokumentu a jiné manipulaci a s tím související způsob 

organizace, dále činnosti ústředního registru, podmínky zřízení, způsoby vedení. 

V přílohách jsou uvedeny vzory administrativních pomůcek a ostatních dokumentů.  

2.3.10 Ostatní právní předpisy 

S ochranou utajovaných informací souvisí i procesní předpisy, upravující ochranu 

utajovaných informací v souvislosti s řízením, a to zejména zákon č. 500/2004 Sb. správní 

řád, zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení 

soudním (trestí řád), zákon. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. Zákon č. 40/2009 Sb. trestní 

zákoník, vymezující skutkovou podstatu trestných činů v oblasti ochrany utajovaných 

informací. Zákon č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky [28], zákon  

č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě [29]. V rámci provádění bezpečnostního 

řízení poskytují Zpravodajské služby součinnost pro NBÚ. Dále je zde možné zařadit i zákon 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 
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osobních údajů a o změně některých zákonů. Je nutno neopomenout na nové nařízení GDPR 

o ochraně osobních údajů. 

2.4 Důležité novelizace 

Během účinnosti byly některé výše jmenované zákony a vyhlášky novelizovány.  

Dle požadavků NATO byl zúžen okruh osob seznamujících se s utajovanými dokumenty 

NATO. Nejvíce změn bylo v oblasti průmyslové bezpečnosti. Byl zaveden poplatek  

u podaných žádostí podnikatelů, z důvodu regulace a tím i snížení podaných žádostí 

podnikatele o vydání osvědčení podnikatele, certifikáty totiž mnohdy sloužily jen  

k prezentaci firmy, aniž by podnikatel, či jeho zaměstnanci s utajovanými informacemi 

pracovali. Bylo u nich také zrušeno bezpečnostní řízení pro stupeň utajení VYHRAZENÉ, 

stačí prohlášení podnikatele, že je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací. Toto 

prohlášení podnikatel předává tomu, kdo mu utajovanou informaci poskytne. Pro vyšší 

stupeň utajení je bezpečnostní řízení prováděno nadále. U prověřování fyzických osob bylo 

zohledněno nové bezpečnostní riziko ve smyslu nepřiměřených majetkových poměrů 

v souvislosti s řádně přiznanými příjmy. Významnou změnou byla opatření směrující  

ke zkrácení doby pro vyřízení žádosti o vydání osvědčení, snížení jejich počtu, u žádostí  

o osvědčení žadatele byla stanovena nutnost konkrétně zdůvodnit daný stupeň utajení, to vše 

má za cíl snížit administrativní zátěž. Právnickým osobám také vznikla povinnost 

informovat písemně NBÚ o zadání veřejných zakázek mimo zákon o veřejných zakázkách, 

či o plánu uzavřít smlouvu, která by za jiných podmínek byla koncesní smlouvou mimo 

koncesní zákon z důvodu ochrany utajovaných informací. NBÚ vyhodnotí, zda je požadavek 

oprávněný a vyjádří se ve lhůtě 30 dnů. 

2.5 Národní bezpečnostní úřad 

NBÚ je ústředním správním úřadem, a to jak pro oblast ochrany utajovaných informací, tak 

i bezpečnostní způsobilosti. Jedná se o orgán moci výkonné, který byl zřízen zákonem č. 

148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, k 1. srpnu 

1998. Činnost NBÚ je řízena zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací  

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Když NBÚ  

vznikl, byl součástí Ministerstva vnitra, následně začal NBÚ fungovat jako samostatný  



 Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování                                Bc. Petr Balogh 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 32 

 

orgán. [34][31] Dne 19. října 2011 bylo vládou ČR přijato usnesení o ustavení NBÚ 

gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a současně národní autoritou pro tuto 

oblast. Přílohou usnesení je Statut Rady pro kybernetickou bezpečnost. Dle přijatého 

usnesení následně vzniklo jako součást NBÚ Národní centrum kybernetické bezpečnosti 

(dále jen NCKB) sídlící v Brně. Úkolem NCKB bylo zabezpečení koordinace spolupráce na 

úrovni národní i mezinárodní při předcházení kybernetickým útokům, a to i při návrzích  

i přijímání opatření u řešených incidentů a také proti probíhajícím útokům.  

Hlavními úkoly NBÚ jsou [34]: 

- rozhoduje o žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele a žádosti o doklad a o zrušení 

platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dokladu, s výjimkou případů 

stanovených tímto zákonem [§ 140 odst. 1 písm. a) a § 141 odst. 1], a vydává osvědčení 

fyzické osoby podle § 56a, 

- vykonává kontrolu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

(§ 143) a metodickou činnost, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem (§ 143 

odst. 5), 

- plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se závazky vyplývajícími 

z členství České republiky v Evropské unii, Organizaci Severoatlantické smlouvy  

a z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, 

- vede ústřední registr a schvaluje zřízení registrů v orgánech státu a u podnikatelů, 

- ve stanovených případech povoluje poskytování utajovaných informací v mezinárodním 

styku, 

- ke kurýrní přepravě utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo 

Důvěrné poskytovaných v rámci mezinárodního styku, s výjimkou utajované informace 

poskytované podle § 78 odst. 1, vydává na základě písemné žádosti odpovědné osoby 

nebo bezpečnostního ředitele kurýrní listy a v odůvodněných případech zajišťuje jejich 

přepravu, 

- provádí certifikace technického prostředku, 

- vydává bezpečnostní standardy, 

- ukládá správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem, 

- rozhoduje v dalších věcech a plní další úkoly na úseku ochrany utajovaných informací 

a bezpečnostní způsobilosti stanovené tímto zákonem a 

- vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových stránkách. 
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2.6 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

NÚKIB je ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost, i včetně ochrany 

utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické 

ochrany. Má na starost problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo. 

Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona č. 205/2017 Sb. kterým se změnil  

zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon  

o kybernetické bezpečnosti) [44] [45] a včlenil tak spolu i s dalšími částmi NBÚ i NCKB. 

NÚKIB zajišťuje podporu v případě kybernetických útoků.  

Hlavní úkoly NÚKIB [34]: 

- zajišťuje zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vydává osvědčení o zvláštní odborné 

způsobilosti, 

- plní úkoly v souladu se závazky vyplývajícími z členství ČR a EU, NATO 

 a z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, ve vybraných oblastech ochrany 

utajovaných informací, 

- vykonává metodickou činnost, 

- zajišťuje činnost Národního střediska komunikační bezpečnosti, Národního střediska 

pro distribuci kryptografického materiálu, Národního střediska pro měření 

kompromitujícího vyzařování a Národního střediska pro bezpečnost informačních 

systémů, které jsou jeho součástí, 

- provádí certifikace informačního systému, kryptografického prostředku, 

kryptografického pracoviště a stínící komory a schvaluje projekt bezpečnosti 

komunikačního systému, 

- zajišťuje výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických prostředků, 

- vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické 

ochrany, 

- zjišťuje kompromitující vyzařování tam, kde se vyskytují nebo budou vyskytovat 

utajované informace, 

- zjišťuje v součinnosti se zpravodajskými službami a policií, zda v jednací oblasti 

nedochází nedovoleným použitím technických prostředků určených k získávání 

informací k ohrožení nebo únikům utajovaných informací, 

- vydává bezpečnostní standardy, 
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- ukládá správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem, 

- rozhoduje v dalších věcech a plní další úkoly na úseku ochrany utajovaných informací 

stanovené tímto zákonem. 

Hlavní oblasti činnosti NÚKIB: 

- provozovat Vládní CERT ČR (GovCERT.CZ), 

- spolupráce s ostatními národními CERT® týmy a CSIRT týmy, 

- spolupráce s mezinárodními CERT® týmy a CSIRT týmy, 

- příprava bezpečnostních standardů pro informační systémy KII a VIS, 

- osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

- výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

- ochrana utajovaných informací v oblasti informačních komunikačních systémů, 

- kryptografická ochrana, 

- národní kontaktní místo PRS - jedna ze služeb evropského satelitního systému Galileo. 

Rada pro kybernetickou bezpečnost 

Byla ustavena usnesením vlády č. 781 ze dne 19. října 2011. Je pro oblast kybernetické 

bezpečnosti poradním orgánem předsedy vlády. Dále podporuje výkon koordinační a gesční 

role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde je nutná součinnost státních institucí  

a subjektů kritické infrastruktury. 

Hlavními úkoly Rady jsou: 

- v oblasti kybernetické bezpečnosti koordinovat činnost státních institucí a přispívání  

k zajištění plnění závazků meziresortní povahy, 

- v oblasti kybernetické bezpečnosti koordinovat státní instituce při plnění závazků, které 

vyplývají z členství ČR v mezinárodních organizacích, koordinovat zastupování ČR  

v mezinárodních organizacích a v dalších zahraničních aktivitách ve vztahu  

ke kybernetické bezpečností, 

- aktivní vytváření podmínek pro hladké fungování spolupráce mezi členy Rady, 

- řešení aktuálních otázek kybernetické bezpečnosti, předkládání odborných doporučení 

a návrhů vládě, 

- sledování plnění závěrů z jednání Rady jejími členy, 
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- shromažďování, analýza, vyhodnocení údajů o stavu zajištění kybernetické bezpečnosti 

poskytovaných členy Rady, 

- příprava návrhu zprávy o stavu zajištění kybernetické bezpečnosti ČR, která  

je pravidelně předkládána předsedou vlády vládě jako výchozí dokument, stanovící 

priority, z nich pak vyplývající úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti pro 

nadcházející období, 

- zabezpečení spolupráce s externími odbornými subjekty, využívání jejich výstupů  

v zájmu zajišťování kybernetické bezpečnosti ČR. 

2.7 Zpravodajské služby 

Zpravodajské služby předávají státním i policejním orgánům informace o zjištěních, 

náležících k jejich působnosti ovšem s tím, že poskytnutí neohrozí důležité zájmy sledované 

konkrétní zpravodajskou službou. Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací 

a bezpečnostní způsobilosti [34] disponuje výčtem oprávnění zpravodajským službám 

náležící při plnění úkolů. Nepřehlédnutelné je i použití prostředků k získávání informací dle 

zákona č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky [28], zákona  

č. 289/2005 Sb. o Vojenském zpravodajství [33], zákona č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní 

informační službě [29]. Úřad pro zahraniční styky a informace může pro ochranu svých 

činností sledovat osoby a věci, užívat krycí doklady, zabezpečovací a nástrahovou techniku, 

využívat osob jednajících v jeho prospěch, jestliže je to nezbytné pro plnění úkolů na území 

ČR v jeho působnosti. Bezpečnostní informační služba může využít k získávání informací 

zpravodajské prostředky, agenturní sítě HUMINT11, SIGINT12, od ostatních zpravodajských 

služeb. Zpravodajské prostředky jsou zpravodajská technika, krycí prostředky, doklady  

a sledování. Prostředky získávání informací řeší zákon č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní 

informační službě [29]. Stejně je to s oprávněním vojenského zpravodajství, dle zákona  

č. 289/2005 Sb. o vojenském zpravodajství. [33] 

                                                 
11 HUMINT (Human inteligence), zpravodajství s využitím lidských zdrojů 
 
12 SIGINT (Signals Intelligence), chráněné utajované zdroje, jedná se o informace získané radarovým 

provozem, datovou komunikací, internetem, odposlechy telefonních hovorů, snímáním vyzařování monitoru 

na dálku 
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3 Legislativa ochrany utajovaných informací v nadnárodní 

úrovni 

Právní stav v oblasti utajovaných informací v nadnárodní úrovni je možné zcela jistě 

analyzovat v měřítku ČR ve vztahu k EU a NATO. Jelikož se jedná o velmi obsáhlou oblast, 

není cílem práce provést detailní analýzu jednotlivých právních norem EU a NATO. 

Obsahem kapitoly je přehled právních norem EU i NATO ve vztahu k ochraně utajovaných 

informací. Jsou uvedena některá základní pravidla a definice související  

s ochranou utajovaných informací EU a NATO.  

3.1 Právní úprava v rámci NATO 

Podpisem Washingtonské smlouvy byla založena 4. dubna 1949 Severoatlantická aliance. 

Jde o mezinárodní vojenskou organizaci sídlící v Bruselu, sdružující 29 států Evropy  

a Severní Ameriky. Dokumenty a předpisy NATO jsou částečně značeny jako utajované 

informace. Neutajované předpisy NATO nejsou veřejně přístupné, pro seznámení je nutno 

podat žádost NBÚ s uvedením důvodu. Ovšem některé dokumenty ve vztahu  

k ochraně utajovaných informací jsou veřejně přístupné na webu NBÚ.  

3.1.1 C-M(2002)49 - Bezpečnost v rámci organizace Severoatlantické smlouvy 

Jde o základní právní předpis [47]. Jedná se o Sdělení generálního tajemníka ze dne  

17. června 2002. Dokument je i bezpečnostní politikou stanovící hlavní zásady, minimální 

bezpečnostní standardy.  

Země NATO a civilní i vojenské orgány NATO musí zajistit dodržení základních 

bezpečnostních principů a minimálních bezpečnostních standardů uvedených v tomto C-M 

předpise a zabezpečit tak utajované informace před ztrátou důvěrnosti, integrity  

a dostupnosti. Předpis se zabývá přidělováním stupňů utajení a označováním informací, 

kontrolou a manipulací s informacemi, pořizováním reprodukcí, překladů a výpisů, 

přenášení, předáváním, příjmem, ukládáním, skartací, ničením informací, přestupky proti 

zásadám bezpečnosti, porušováním bezpečnosti a kompromitace, bezpečnostními 

opatřeními pro přístup k utajovaným informacím NATO zemím, které nejsou členy NATO, 

a mezinárodním organizacím. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/4._duben
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Skladba předpisu je následující: 

- sdělení Generálního tajemníka, jaký dokument tento předpis nahrazuje, uvádí směrnice, 

které předpis rozšiřují, 

- příloha A, bezpečnostní dohoda, popisuje povinnosti dohody (vytvoření Národních 

bezpečnostních úřadů, ochrana a zabezpečení utajovaných informací označené NATO, 

podmínky dohody, její platnost), 

- příloha B, hlavní zásady bezpečnosti, stanoví cíle, úkoly, základní principy, minimální 

standardy, hlavní zásady, definice (fyzická (objektová) bezpečnost, personální 

bezpečnost, bezpečnost informací, INFOSEC, průmyslová bezpečnost), je zde popsána 

ochrana informací v základních bodech, jsou popsány způsoby bezpečnostní koordinace 

při vzniku bezpečnostního problému, stanovení odpovědnosti pro zajištění bezpečnosti 

v následujících orgánech NATO: 

a) Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) (NSA), 

b) Určený bezpečnostní úřad (Designated Security Authority) (DSA), 

c) Bezpečnostní výbor NATO (NATO Security Committee) (NSC), 

d) Úřad NATO pro bezpečnost (NATO Office of Security) (NOS), 

e) Vojenský výbor NATO a vojenské orgány NATO, 

f) Civilní orgány NATO, 

g) INFOSEC13. 

- příloha C, personální bezpečnost, určující bezpečnostní politiku, minimální standardy 

pro personální bezpečnost, 

- příloha D, fyzická (objektová) bezpečnost, určující bezpečnostní politiku, minimální 

standardy zajišťující opatření v oblasti fyzické (objektové) bezpečnosti,  

- příloha E, bezpečnost informací, určující bezpečnostní politiku, minimální standardy 

pro zajišťující bezpečnost utajovaných informací NATO, 

- příloha F, INFOSEC, určující bezpečnostní politiku, minimální standardy ochrany 

                                                 
13 INFOSEC - aplikace bezpečnostních opatření určených k ochraně informací, které jsou zpracovávány, 

ukládány nebo předávány v komunikačních, informačních a jiných elektronických systémech, proti ztrátě 

důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti, bez ohledu na to, zda by k ní mělo dojít náhodně nebo 

záměrně. 
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utajovaných informací NATO, doplňující systémové služby. Podpůrné systémové 

služby a prvky jsou nutné z důvodu dosažení bezpečnostních opatření ochrany systémů, 

např. šifrovací zařízení a mechanismy, materiály COMSEC14, vnější zařízení, ovládací 

prvky v komunikačních, informačních a jiných elektronických systémech, které 

zpracovávají, ukládají, či přenáší utajované informace NATO, 

- příloha G, průmyslová bezpečnost, zabývající se bezpečnostními aspekty průmyslové 

bezpečnosti.  

Součástí tohoto právního předpisu jsou následující směrnice: 

- AC/35-D/2000, směrnice o personální bezpečnosti, je doplňkem Přílohy C. [48] 

- AC/35-D/2001, směrnice k otázkám fyzické (objektové) bezpečnosti, je doplňkem 

přílohy D, Směrnicí jsou stanoveny minimálními standardy pro ukládání utajovaných 

informací NATO, technickými prostředky ochrany, bezpečností komunikačních  

a informačních systémů.[49] 

AC/35-D/2002, směrnice k otázkám bezpečnosti informací, je doplňkem přílohy E. 

Směrnice stanoví způsoby označení utajovaných informací, pravidla pro přenášení, 

předávání, příjem, ukládání těchto informací, jejich ničení a skartaci, stanoví zásady 

administrativní bezpečnosti, popisuje druhy přestupků při porušení zásad dodržování 

bezpečnosti při práci s utajovanými informacemi.[50] 

Utajované informace NATO se klasifikují: 

a) COSMIC TOP SECRET, neoprávněné prozrazení takové informace  

by způsobilo NATO mimořádně vážnou škodu, 

b) NATO SECRET, neoprávněné prozrazení takové informace by způsobilo 

NATO vážnou škodu, 

c) NATO CONFIDENTIAL, neoprávněné prozrazení takové informace  

by poškodilo zájmy NATO, 

d) NATO RESTRICTED, neoprávněné prozrazení takové informace  

by bylo pro zájmy nebo působnost NATO nevýhodné. 

                                                 
14 COMSEC - Communications security,  Zabezpečení komunikace zabráněním neoprávněnému přístupu k 

telekomunikační komunikaci nebo jakýmkoli písemným informacím, které jsou přenášeny. 

 



 Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování                                Bc. Petr Balogh 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 39 

 

V případě utajované informace z oblasti zbraní hromadného ničení se přidává  

k označení stupně utajení text ATOMAL. Neutajované informace NATO jsou označovány 

textem NATO UNCLASSIFIED. 

- AC/35-D/2003, směrnice k otázkám průmyslové bezpečnosti, je doplňkem přílohy G. 

Směrnice stanoví dodržování zásad při jednáních o utajovaných zakázkách NATO, [51] 

- AC/35-D/2004, směrnice k otázkám INFOSEC, je doplňkem přílohy F. Směrnice 

stanoví podmínky a požadavky pro ochranu informací NATO.[52] 

- AC/35-D/2005, směrnice k otázkám řízení INFOSEC pro komunikační a informační 

systémy, směrnice řeší úlohu INFOSEC a odpovědnost zúčastněných subjektů, 

schválení bezpečnosti či akreditace CIS, management bezpečnostních rizik, kterým 

může být CIS NATO vystaven.[53] 

Závěrem lze říci, že hlavní zásadou ochrany utajovaných informací NATO je zajištění 

dodržení platných minimálních standardů uvedených v C-M(2002)49 z důvodu zajištění 

společného stupně ochrany utajovaných informací mezi stranami. S utajovanými 

informacemi NATO je možno se seznámit jen existuje-li souvislost s nutným plněním úkolů 

vyplývajících z funkčního zařazení, seznámení s informacemi stupně utajení NATO 

CONFIDENTIAL a vyššími je nutné provést bezpečnostní prověrku osoby, která se bude 

seznamovat za splnění další podmínky zabezpečení utajované informace souborem 

bezpečnostních opatření (fyzických, personálních, zajištění bezpečnosti informací, 

informačních a komunikačních systémů), platící pro osoby s přístupem k utajovaným 

informacím do všech prostor, kde jsou takovéto informace uloženy. NATO utajovanou 

informaci definuje jako informaci, nebo materiál, u kterých je stanovena podmínka ochrany 

proti neoprávněnému prozrazení a které jsou tímto označeny stupněm utajení. 

3.2 Právní úprava v rámci EU 

Evropská unie je politickým, ekonomickým spojením 28 evropských států s přibližně 510 

miliony obyvatel. Základem integrace je společné právo EU, právní systém je nadřazen 

právním systémům členských zemí. Hlavní právní úpravou v oblasti ochrany utajovaných 

informací EU byly Rozhodnutí rady EU ze dne 19. března 2001, bezpečnostní předpisy rady 

2001/264/ES, Rozhodnutí komise EU ze dne 29. listopadu 2001, měnící jednací řád 
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2001/844/ES, ESUO, Euratom. Oba předpisy byly následně několikrát novelizovány  

a následně zrušeny vydáním nových. 

3.2.1 Nařízení rady č. 3 

Jde o nařízení rady provádějící článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro 

atomovou energii. Radou bylo toto rozhodnutí přijato v roce 1958  

dle návrhu komise, z důvodu realizace bezpečnostních opatření pro všechny stupně utajení 

skutečností, jejichž vyzrazením by se mohly poškodit obranné zájmy členských států.  

Za dodržování a sdělení těchto opatření odpovídá na území členských států komise. Nařízení 

je z pěti částí [46]: 

- Část I, obecná ustanovení, kde jsou stanoveny oblasti působnosti, organizace 

(bezpečnostní úřad, referenti, jejich odpovědnosti, povinnosti), utajení a odtajnění 

utajovaných informací Euratomu, stupně utajení, klasifikace dokumentů a klasifikují se: 

a) EURA TOP SECRET, skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo 

mít mimořádně vážné následky pro obranné zájmy jednoho nebo více 

členských států; 

b) EURA SECRET, skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo mít 

vážné následky pro obranné zájmy jednoho nebo více členských států; 

c) EURA CONFIDENTIAL, skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení  

by mohlo poškodit obranné zájmy jednoho nebo více členských států; 

d) EURA RESTRICTED, skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení  

by se mohlo dotknout obranných zájmů jednoho nebo více členských států, 

které však vyžadují menší ochranu, než jaká je poskytována dokumentům 

klasifikovaným jako EURA CONFIDENTIAL. 

- Část II, ustanovení týkající se přístupu osob k USE, jejich oprávnění, bezpečnostní 

prověrky, návštěvy, výměny informací. 

- Část III, se zabývá fyzickou ochranou utajovaných informací, je zde stanoveno správné 

označení USE, způsoby zabezpečení USE v budovách, jejich zpracování, způsoby 

evidence, pravidla pro manipulaci, ukládání, přenášení, zapůjčení, distribuci, skartaci  

a ničení. 
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- Část IV, definuje opatření přijatá v případě porušení bezpečnostních předpisů. 

- Část V, se týká závěrečných ustanovení. 

3.2.2 Rozhodnutí rady o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných 

informací EU 

Tato legislativní norma ze dne 23. září 2013, (2013/488/EU) je rozhodnutím  

o 19. článcích a 6 přílohách. Stanoví základní zásady, minimální bezpečnostní standardy 

ochrany utajovaných informací EU, prostřednictvím tohoto dokumentu mohla Rada 

provádět činnost v oblastech vyžadující konkrétní stupeň utajení, byl tak zaveden komplexní 

bezpečnostní systém. [55] 

- Příloha I, Personální bezpečnost stanoví prováděcí pravidla, kritéria určující, zda určitá 

osoba může s přihlédnutím k její loajalitě, důvěryhodnosti a spolehlivosti získat 

oprávnění k přístupu k utajovaným informacím EU, a postupy šetření a správní postupy, 

jež je třeba za tímto účelem dodržovat. 

- Příloha II, Fyzická bezpečnost stanoví prováděcí pravidla, minimální požadavky  

na fyzickou ochranu areálů, budov, kanceláří, místností a dalších prostor, v nichž  

se nakládá s utajovanými informacemi EU a v nichž jsou takové informace ukládány, 

včetně prostor, v nichž jsou umístěny komunikační a informační systémy.  

- Příloha III, Správa utajovaných informací stanoví prováděcí pravidla, administrativní 

opatření, která slouží ke kontrolování utajovaných informací EU během celého jejich 

životního cyklu, a napomáhají tak zabránit úmyslnému či neúmyslnému ohrožení  

či ztrátě informací a odhalit takové ohrožení nebo ztrátu. 

- Příloha IV, Ochrana utajovaných informací EU, s nimiž se nakládá v komunikačních  

a informačních systémech, stanoví prováděcí pravidla, zásady zabezpečení informací, 

povinnosti funkcí a orgánů. 

- Příloha V, Průmyslová bezpečnost stanoví prováděcí pravidla, obecná bezpečnostní 

pravidla použitelná pro průmyslové nebo jiné subjekty pro jednání před uzavřením 

utajovaných smluv a během celého životního cyklu utajovaných smluv uzavíraných 

generálním sekretariátem Rady. 

- Příloha IV, Výměna utajovaných informací s třetími státy a mezinárodními 

organizacemi, stanoví prováděcí pravidla, rámce upravující výměnu těchto informací, 

dohody o bezpečnosti informací. 
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Dále jsou uvedeny dodatky A až D (definice, srovnávací tabulka stupňů utajení, seznam 

vnitrostátních bezpečnostních orgánů, seznam zkratek) 

3.2.3 Rozhodnutí komise o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných 

informací EU 

Tato legislativní norma ze dne 13. března 2015, (2015/444/ES) stanoví základní zásady, 

minimální bezpečnostní standardy pro ochranu utajovaných informací EU, které musí 

Komise dodržovat a které jsou povinni dodržovat všichni příjemci EU za podmínky zajištění 

bezpečnosti. Norma má 61 článků, 8 kapitol, 3 přílohy. [54] 

- Kapitola 1 uvádí definici utajované informace EU, což je jakákoli informace,  

či materiál, označený stupněm utajení EU, jejíž vyzrazení může poškodit zájmy EU, 

jednoho, či více členských států. Dle článku 3 jsou stanoveny tyto stupně utajení: 

a) TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, informace a materiály, jejichž 

neoprávněné vyzrazení by mohlo vést k mimořádně závažnému poškození 

zásadních zájmů Evropské unie nebo jednoho či více členských států, 

b) SECRET UE/EU SECRET, informace a materiály, jejichž neoprávněné 

vyzrazení by mohlo závažně poškodit podstatné zájmy Evropské unie, 

nebo jednoho či více členských států, 

c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, informace a materiály, 

jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo poškodit podstatné zájmy 

Evropské unie nebo jednoho či více členských států, 

d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED, informace a materiály, jejichž 

neoprávněné vyzrazení by mohlo být nevýhodné pro zájmy Evropské unie 

nebo jednoho či více členských států. 

V této kapitole jsou dále definovány pravidla pro stanovení stupňů utajení, řízení 

bezpečnostních rizik, postupy při narušení bezpečnosti a ohrožení utajovaných 

informací EU. 

- Kapitola   2 pojednává o problematice personální bezpečnosti. 

- Kapitola 3 definuje pojmy a principy z oblasti fyzické bezpečnosti zaměřené  

na ochranu utajovaných informací. 

- Kapitola 4 je zaměřena na správu utajovaných informací, jsou zde popsány základní 
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zásady evidence, elektronického přenášení kryptografickými prostředky, stanovení 

stupňů utajení a označování, stanovení délky utajení, pravidla pro vyhotovení 

utajovaných dokumentů, snižování stupňů utajení, či odtajnění, kopírování, překlady, 

přenos, skartaci a ničení utajovaných informací EU. 

- Kapitola 5 pojednává o ochraně utajovaných informací EU v komunikačních  

a informačních systémech, ochraně komunikačních a informačních systémů před 

nežádoucím únikem informací vlivem parazitního kompromitujícího vyzařování 

dodržením bezpečnostního opatření TEMPEST, provádění akreditace těchto systémů. 

- Kapitola 6 se týká opatření průmyslové bezpečnosti, řešení utajovaných smluv. 

- Kapitola 7 pojednává o výměně utajovaných informací s ostatními orgány, institucemi, 

s členskými i třetími státy a mezinárodními organizacemi, jsou zde popsány základní 

principy a opatření, dohody o bezpečnosti informací. 

- Kapitola 8 je závěrečným ustanovením. 

- Příloha 1 je tabulkou se stupni utajení všech členských států EU, 

- Příloha 2 obsahuje seznam zkratek, 

- Příloha 3 je seznamem vnitrostátních bezpečnostních orgánů EU. 
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4 Rizika úniku informací 

Tato kapitola pojednává o možných druzích ohrožení ochrany informací. Jedná  

se jak o možná, tak reálná rizika plynoucí z hrozeb působících na utajované informace. Je-li 

nastolena otázka, co je přínosem zabezpečení a ochrany, je nutno ptát se co bude ztraceno, 

pokud bude toto zabezpečení a ochrana podceněna, či opatření k ochraně nerealizována. 

Dnešní doba přesycená informačními technologiemi si nutně žádá tuto oblast ochrany 

informací nepodceňovat. Organizace, společnosti si uvědomují potřebu své informace 

chránit určitým vhodným zabezpečením, jelikož vzrůstají rizika ohrožující bezpečnost 

těchto informací, v dnešní době zejména různými typy útoků. Jsou ovšem i firmy  

či společnosti, které nevěnují těmto hrozbám dostatečnou pozornost a ani bezpečnost 

ochrany informací nestaví do bezpečnostní strategie jejich podnikání. Až v případě incidentu 

přichází potřeba tuto vážnou situaci řešit, ovšem již za několika násobně vyšších finančních 

nákladů do investic zabezpečení. Nejedná se jen o investice do nákladů bezpečnostní 

strategie, technologie, ale vypořádání se s náklady souvisejícími s narušenou bezpečností. 

Zveřejněním incidentu může dojít k poškození dobrého jména firmy a tím i k finanční ztrátě 

ve formě poklesu akcií firmy na finančním trhu. 

4.1 Identifikace rizik 

Jaký je význam a smysl ochrany utajovaných informací, pokud zákony, předpisy, vyhlášky 

a ostatní normativní akty stanoví dodržování podmínek pro nakládání s utajovanými 

informacemi, či povinnost subjektů dodržovat mlčenlivost? Ve značné většině případů  

se jedná především o pochybení lidské, a to podceněním návrhu bezpečnostních opatření, 

v přístupu k plnění bezpečnostních opatření nebo špatně pochopených bezpečnostních 

požadavků předpisů.  

Bezpečnost lze obecně definovat jako „agregovaný popis determinantů, které je potřeba 

udržovat v akceptovaných mezích klidového stavu, nebo také, že bezpečnost je stav, při 

kterém vznik újmy u životů a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, společnosti a kritické 

infrastruktury má přijatelnou pravděpodobnost“.15  

                                                 
15 ŠČUREK, Radomír. Analýza rizik objektu kritické infrastruktury. The Science for Population Protection 

[online]. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-11[cit. 2018-03-18]. ISSN 1803-635X 
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Hrozbu je možné definovat jako „primární, nezávisle existující, neodvozený fenomén, 

který chce nebo může poškodit nějakou chráněnou hodnotu. Je to vnější fenomén (činitel), 

existuje nezávisle na chtění člověka. Závažnost hrozby je (přímo) úměrná povaze chráněné 

hodnoty a tomu, jak je tato hodnota ceněna. Neintencionální hrozba je jevem přírodním, kde 

můžeme uvést hrozbu povodní, vichřice, zemětřesení, které jsou zpravidla náhodné povahy. 

Intencionální hrozba (antropogenní) je zamýšlená. Připravuje ji, spouští a uskutečňuje 

jedinec jako v případě hrozby teroristické akce nebo kolektivní aktér při hrozbě ozbrojeného 

konfliktu.“15  

Pojem riziko je v obecném pojetí chápáno jako vlastnost hrozby.  

Riziko „je vždy odvozené a odvoditelné z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy 

pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu,  

je možno posoudit na základě analýzy rizik, která vychází i z posouzení schopnosti připravit 

se na čelení hrozbám. Riziko je vyjádřením pravděpodobnosti vzniku hrozby. Numerické 

hodnoty se tedy mohou pohybovat pouze od nuly (0) do jedné (1), při vyjádření v procentech 

od 1 do 100“.15 

Přijatelné riziko lze definovat jako „stav, kdy je vnímáno ohrožení, a jsou připravovány 

aktivity, jejichž cílem je snížení pravděpodobnosti, že nastane. Společenství, stát, jednotlivec 

se připravují tak, aby byly případné následky co nejmenší.“16  

Riziko „závisí, co se týká jeho snižování, na ochranných opatřeních, nebo jinak řečeno  

na inovaci chráněného systému, kterou můžeme toto riziko snižovat a dělit jej.“17 

V případě ochrany utajovaných informací můžeme tato ohrožení ochrany informací 

klasifikovat do kategorií v personální bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, administrativní 

bezpečnosti a v bezpečnosti komunikačních a informačních systémů. 

 

 

                                                 
16 JANOŠEC, Josef. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii. Krizový management 2010 Pardubice: 

Univerzita Pardubice, 2010, s. 40-52. ISBN 978-80-7395-304-1. 

 
17 ŠČUREK, Radomír. Analýza rizik objektu kritické infrastruktury. The Science for Population Protection 

[online]. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-11[cit. 2018-03-18]. ISSN 1803-635X 
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4.1.1 Rizika v oblasti personální bezpečnosti 

Záruka mlčenlivosti je jednoznačně dána zodpovědným přístupem osoby, která má  

ze zákona oprávnění seznamovat se s obsahem utajované informace. Zodpovědnost spočívá 

v uvědomění si, že porušení mlčenlivosti je sankcionováno dle zákona č. 412/2005 Sb.  

o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti určitým druhem trestu a v této 

souvislosti se osoba může stát pro organizaci nedůvěryhodnou, a to nejen z pohledu 

zaměstnavatele, ale i z pohledu ČR, kdy by byl tento incident impulzem k zahájení 

bezpečnostního řízení NBÚ, z důvodu prověření incidentu. 

Lidský faktor je jedním z největších rizik ve smyslu ohrožení ochrany utajovaných 

informací. I přes rozsáhlé investice do nejmodernějších certifikovaných technologií  

pro ochranu utajovaných informací a bezchybně zpracovanou bezpečnostní dokumentaci 

(např. bezpečnostní politiku organizace, různé druhy bezpečnostních směrnic) je výběr 

důvěryhodných osob, které jsou si vědomy dodržování všech ustanovení zákonů, 

prováděcích vyhlášek, tím prvním nejdůležitějším a také nejzodpovědnějším krokem 

přispívajícím k celkové ochraně utajovaných informací. Častým nedostatkem je, že i když 

NBÚ prověří fyzickou osobu a ta získá osvědčení fyzické osoby, aby mohla vykonávat 

určitou činnost, se kterou souvisí i možnost seznamovat se s utajovanými informacemi 

určitého stupně utajení, tak není nikde zaručeno, že bude daná osoba přistupovat zodpovědně 

k seznamování se a manipulaci s utajovanými informacemi. Osoba v prvopočátcích nemusí 

mít určitou praxi, zkušenost, je neznalá zákonů, předpisů, vyhlášek, problematiky ochrany 

utajovaných informací. Jiným problém také je, že osoba nemusí získat osvědčení fyzické 

osoby, a i přesto dál koná činnost na funkci, kde je se seznamování se s utajovanými 

informacemi součástí funkce. V těchto případech se pak nestandartním způsobem řeší 

pravomoci pro výkon dané funkce, většinou jen dočasným zákazem k přístupu k utajovaným 

informacím jen proto, aby vybraná osoba pro danou funkci nemusela být zproštěna funkce, 

což je samo o sobě nesystémové řešení, vysílající negativní obraz o fungování některých 

veřejných institucí směrem k občanům ČR i ke koaličním partnerům.18 Poslední kategorií  

je pochybení samotného NBÚ. Existuje mnoho kauz, které v minulosti vnesly nejistotu  

                                                 

18 KOPECKÝ, Josef. Mynář bez prověrky nemá být kancléř, hlasy ANO a Klause mu nestačily. Praha: 

iDNES, 2018, [cit. 2018-03-18]. Dostupné: https://zpravy.idnes.cz/vratislav-mynar-proverka-lex-hrad-

kancler-snemovna-zeman-prezident-11s-/domaci.aspx?c=A180307_110644_domaci_kop 

 

https://zpravy.idnes.cz/vratislav-mynar-proverka-lex-hrad-kancler-snemovna-zeman-prezident-11s-/domaci.aspx?c=A180307_110644_domaci_kop
https://zpravy.idnes.cz/vratislav-mynar-proverka-lex-hrad-kancler-snemovna-zeman-prezident-11s-/domaci.aspx?c=A180307_110644_domaci_kop
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v důvěryhodnost této instituce (příklady jsou uvedeny níže), nicméně v době současné již 

žádné kauzy registrovány nejsou.  

„Skandál kolem českého Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) přerůstá na mezinárodní 

scénu. O situaci kolem NBÚ se již začalo zajímat NATO. Podle informací LN ji bude probírat 

zvláštní výbor Severoatlantické aliance, který se sejde v polovině března. Na jednání byla 

přizvána i nynější šéfka úřadu Zdeňka Jůzlová. Vážnost situace dokazuje také skutečnost,  

že problémy kolem NBÚ budou jedním z hlavních bodů zítřejší návštěvy šéfa bezpečnostního 

úřadu NATO Thomase McKeevera.“19 

„Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) se pod vedením bývalého ředitele Tomáše Kadlece 

dopustil závažných chyb při provádění bezpečnostních prověrek. Mohlo se tak například stát 

i to, že osvědčení pro práci s přísně utajovanými informacemi dostali bývalí agenti 

komunistické Státní bezpečnosti (StB). Vyplývá to ze zprávy o vnitřní kontrole v NBÚ, kterou 

ČTK poskytla protikorupční organizace Růžový panter. Zpráva podle organizace potvrzuje, 

že Kadlec a další lidé z někdejšího vedení NBÚ zneužili svého postavení a s prověrkami 

manipulovali.“20 

V současné době jsou již pochybení v udělování prověrek minimální, protože další možné 

kauzy jsou nežádoucí z důvodu zachování důvěryhodnosti pro další spolupráci s koaličními 

partnery. Z pohledu bezpečnostního řízení je důvodem pro zamítavé stanovisko nesplnění 

zákonem stanovených podmínek, zejména nesplnění podmínky bezpečnostní spolehlivosti 

čili že u prověřované osoby existují bezpečnostní rizika (činnost proti zájmům ČR, činnosti 

potlačující základní práva a svobodu, porušení právních předpisů, nepřiměřené majetkové 

poměry, nečestné a nedůstojné jednání, podezřelé majetkové poměry).  

Největší hrozbou je bezpochyby vyzrazení utajované informace poučenou osobou. Jedná  

se buď o úmyslné pochybení (předání, ústní sdělení, pořízení neevidované kopie a její 

                                                 

19 TYLOVÁ, Klára. NATO začíná řešit aféry NBÚ. Praha: Lidové noviny, 2006, [cit. 2018-03-18]. Dostupné 

z: https://www.lidovky.cz/nato-zacina-resit-afery-nbu-dfc-/zpravy-

domov.aspx?c=A060301_095629_ln_domov_vvr 
 

20 KUBECZKA, Josef. (ČTK). Vnitřní kontrola zjistila, že mohli uspět i agenti StB. Praha: Český rozhlas, 

2006, [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/vnitrni-kontrola-nbu-zjistila-ze-

mohli-uspet-i-agenti-stb 
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předání, předání za úplatu, či pod výhružkou), či neúmyslné pochybení (opomenutí uložení 

do úschovného objektu, nedodržení režimových opatření, porušení režimových opatření při 

manipulaci a přepravě, nedbalost při skartaci). K dalším nedostatkům dle výročních zpráv 

NBÚ 21 z výsledků kontrolní činnosti patří zejména neznalost předpisů, porušení povinností 

při bezpečnostním řízení, ohrožení utajovaných informací neoprávněným přístupem k této 

informaci (absence osvědčení, osoba nepoučena, poučení fyzické osoby až po seznámení  

se s utajovanou informací), neaktuální seznam osob pro styk s utajovanými informacemi  

a nedostatky ve vedení tohoto seznamu (nedostatečné a chybné údaje), vyšší počet osob 

s přístupem k utajované informaci, než je nutno pro zajištění činnosti organizace, originály 

osvědčení jsou ukládány přímo v evidenci osob (mají být jen kopie), neprovádění školení 

osob, které mají přístup k utajované informaci, neověření, zda fyzická osoba po uplynutí 

zákonem stanovené lhůty i nadále splňuje podmínky pro přístup k utajované informaci 

stupně utajení VYHRAZENÉ, nezaslání výtisku poučení NBÚ podle § 11 odst. 2 zákona 22, 

nezaslání NBÚ písemného oznámení o skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, 

členského nebo obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup  

k utajované informaci stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ nebo DŮVĚRNÉ, neplnění 

dalších zákonem stanovených povinností (nevyhotovení písemného záznamu o zániku 

platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 

VYHRAZENÉ), formální nedostatky vyhotovených písemných dokladů (chybějící údaje na 

výtisku poučení, oznámení nebo poučení neodpovídalo vzoru stanovenému platnou právní 

úpravou). 

4.1.2 Rizika v oblasti fyzické bezpečnosti 

Fyzická bezpečnost je nejčastější i nejstarší formou zajištění ochrany. Jejím cílem  

je předejít neautorizovanému přístupu k informacím, jejich poškození, krádeži, úniku. 

Rizika v oblasti fyzické bezpečnosti mají souvislost i s hrozbami v oblasti personální 

bezpečnosti, jelikož dodržení podmínek fyzické bezpečnosti je výsledkem zodpovědného 

 a profesionálního přístupu jak při návrhu, tak při realizaci pověřenou osobou, či osobami, 

kdy je toto pověření aktem důvěry organizace v tyto osoby.  

                                                 

21 Zprávy o činnosti NBÚ rok 2007-2016 
 

22 Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 
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Hrozbou tedy může být neoprávněný přístup k utajované informaci překonáním technických 

prostředků, vloupáním a odcizením, dále přepadením poučené osoby, přenášející utajovanou 

informaci, či krádeží utajovaných informací ze zabezpečené oblasti bez dozoru anebo také 

ztrátou informace. Riziko vloupání nelze nikdy vyloučit, příčinou může být i krádež 

movitých věcí. Riziko zcizení, či ztráty se zvyšuje vzhledem k četnosti manipulací 

s utajovanými informacemi. Poškození či zničení utajovaných informací je možné živelnou 

pohromou požárem (bleskem, při práci s ohněm, kouření apod.), větrnou bouří, přívalovými 

dešti s následky poškození budovy, zaplavením zabezpečených oblastí, způsobením poruch 

vodní sítě v objektu, zemětřesení, či sesuvy půdy.  

K poškození či zničení utajovaných informací může dojít i průmyslovou  

či technologickou havárií, např. vlivem škodlivých látek unikajících z průmyslových 

komplexů města, únikem nebezpečných škodlivých látek při přepravě, požárem 

způsobeným zkratem elektroinstalace, či elektrického spotřebiče, vlivem technologické 

havárie v objektu. Únik nebezpečné látky může ohrozit ochranu utajovaných informací, jak 

evakuací zaměstnanců, tak přerušením dodávek elektrické energie, tím i nefunkčnost 

elektrického zabezpečovacího systému v případě vyčerpání kapacity záložního zdroje.  

Ke ztrátě utajované informace může dojít teroristickým útokem formou telefonické 

výhružky o uložené výbušnině, nástražného výbušného systému, nálezem podezřelých 

předmětů, či nástražných výbušných systémů, doručením nebezpečné zásilky (výbušná,  

či biologická bakteriální), ozbrojeným útokem teroristy, či skupinou teroristů. 

Při ohrožení bezpečnosti státu může dojít ke ztrátě, zničení utajované informace  

a to buď válečným nebezpečím, útokem cizí moci, masovými nepokoji, snahou o destrukci 

demokratického zřízení vnitřními silami. Další možností může být vyzrazení utajovaných 

informací odposlechem a to cíleným, či náhodným z vedlejší místnosti. Nasazením 

odposlechové techniky buď v zájmovém prostoru, či mimo něj. Dle výročních zpráv NBÚ23 

jsou v posledních letech nejčastějšími nedostatky ohrožující fyzickou bezpečnost v realizaci 

opatření fyzické bezpečnosti (nesplnění požadavků na zajištění nepřetržité ostrahy objektu), 

nesoulad skutečného stavu opatření fyzické bezpečnosti se stavem deklarovaným v projektu 

fyzické bezpečnosti (nesprávné bodové hodnocení informačního systému v projektu), 

                                                 
23 Zprávy o činnosti NBÚ rok 2007-2016 
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nedostatečná úroveň opatření fyzické bezpečnosti (nesplnění stanovených minimálních 

požadavků pro příslušnou kategorii zabezpečené oblasti), neplnění dalších povinností 

stanovených v oblasti fyzické bezpečnosti právními předpisy (neaktualizování projektu 

fyzické bezpečnosti, absence průběžného provádění hodnocení rizik nebo ověřování, zda 

použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídají projektu fyzické bezpečnosti, nedostatky 

vrealizaci opatření fyzické bezpečnosti (chybná funkce použitých technických prostředků, 

nesprávná instalace technických prostředků), neprovádění funkčních zkoušek technických 

prostředků po uplynutí doby platnosti jejich certifikátu), ukládání utajovaných informací 

mimo zabezpečené oblasti. 

4.1.3 Rizika v oblasti administrativní bezpečnosti 

Administrativní bezpečnost je soubor opatření při tvorbě, zpracování, evidenci, odesílání, 

příjmu, ukládání, přenášení, přepravě, archivaci, skartačním řízení, či dalším nakládání  

s utajovanou informací. Disponuje-li organizace utajovanými informacemi, zodpovědností 

za organizaci a dodržování administrativní bezpečnosti u organizace je zpravidla vždy určen 

pracovník spisové a archivní služby. Ten pak organizuje i dohlíží na všechny činnosti 

související s dodržováním opatření administrativní bezpečnosti u všech pracovníků, kteří 

s utajovanými informacemi přichází do styku, protože všichni tito pracovníci jsou povinni 

tato opatření uskutečňovat. 

K nejčastějším pochybením v administrativní bezpečnosti patří: 

- Nesprávně stanovený stupeň utajení, či zrušený stupeň utajení, aniž by k tomuto vydal 

původce souhlas. 

- Nedostatky ve vyznačování náležitostí utajovaného dokumentu, nevyznačený nebo 

chybně vyznačený stupeň utajení.  

- Neodtajnění dokumentu, pominul-li důvod utajení.  

- Neúplně provedené odtajnění v případě pominutí důvodu dokument utajovat. 

Nesprávně uložené utajované informace.  

- Nedostatky ve vedení evidence pomůcek, nedostatečné nebo chybné údaje.   

- Nesprávné nebo chybějící další povinné náležitosti vlastního nebo doručeného 

utajovaného dokumentu.  

- Neúplné nebo nesprávné zápisy, chybně prováděné opravy.  
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- Neuzavírání zápisů v jednacím protokolu na konci kalendářního roku.  

- Nevyhotovení kontrolního listu, neuvedení všech osob, které se seznámily s obsahem 

utajovaného dokumentu, v kontrolním listu.  

- Neprověření způsobilosti přebírajícího při předání utajované informace. Vyhotovení 

kopií utajovaných informací necertifikovanými prostředky.  

- Neoznámení porušení zásad administrativní bezpečnosti konkrétním orgánům.  

- Nedodržení lhůt k vyřízení doručených utajovaných dokumentů.  

- Stanovení nesprávné spisové značky, spisového znaku i roku skartačního řízení.  

Dle výročních zpráv NBÚ24 byly v posledních letech zaznamenány ostatní pochybení jako 

chybějící utajovaný dokument, používání administrativních pomůcek, které neodpovídaly 

požadavkům stanoveným právními předpisy (autentizace, formální a obsahové nedostatky), 

neevidování utajovaného dokumentu, neplnění dalších povinností stanovených v oblasti 

administrativní bezpečnosti právními předpisy (při přepravě, neuvádění záznamu o odpojení 

příloh, rozdělovníku a záznamu, nepředání utajovaných dokumentů proti potvrzení, 

neuvádění údajů o skartaci utajovaných dokumentů). 

4.1.4 Rizika v oblasti komunikačních a informačních systémů  

Nejčastějšími riziky ohrožující systém jsou zranitelná místa daného systému. Celý 

informační systém je tak bezpečný, jak bezpečné je jeho nejslabší místo. Stav ohrožující 

důvěrnost, integritu, dostupnost se nazývá bezpečnostním incidentem. Mimo výše uvedené 

hrozby z oblasti personální a fyzické bezpečnosti ohrožují bezpečnost komunikačních  

a informačních systémů rizika spojená s porušením povinností z provozní směrnice 

uživatele a bezpečnostní správy komunikačního systému. Jedná se o vnitřní ohrožení 

způsobeného osobou, která má ve stanoveném rámci přístup do systému.  

Těmito riziky jsou:  

- Sdílené uživatelské či administrátorské účty.  

- Neoprávněně použitý administrátorský účet.  

- Užití falešné identifikace, autentizace uživatele, administrátora, či bezpečnostního 

správce.  

                                                 
24 Zprávy o činnosti NBÚ rok 2007-2016 
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- Odhalení škodlivých kódů, či virů.  

- Opakované neúspěšné pokusy přihlášení do informačního systému.  

- Možné či reálné vyzrazení hesla.  

- Možnost přihlášení do informačního systému osobou nevlastnící platné osvědčení pro 

konkrétní stupeň utajení.  

- Provedená změna nastavení systému, která je v nesouladu s provozní bezpečnostní 

dokumentací.  

- Použití necertifikovaného informačního systému.  

 Dalším ohrožením je sabotáž, což je útok, napadající funkčnost utajovaného informačního 

systému, aby byla narušena důvěrnost i integrita. Jedná se o změny v informačním systému, 

i v konkrétních utajovaných informacích. Původcem může být osoba pověřená k přístupu 

 do utajovaného informačního systému i osoba zvenčí. Druh útoku Hacker je typickým pro 

dálkové překonání informačního systému skrze internet. Je třeba upozornit, že tento případ 

ohrožení by se za dodržení bezpečnostních opatření neměl vůbec týkat systémů pro 

zpracování utajovaných informací, zde není možnost připojení prostředku k veřejné síti. 

Ovšem v systému pro zpracování neutajovaných informací, např. citlivých dat je už možnost 

připojení k veřejné síti běžným standardem.  Existují čtyři typy útočníků. Prvním typem jsou 

placení, najímaní hackeři. Dalším typem jsou zaměstnanci státních organizací plnící úkoly 

ochrany státu (analýza potenciálních hrozeb). Pak existují útočníci, kteří jsou hackery jen 

pro zálibu a narušení systému je pro ně výzvou. Posledním typem jsou útočníci s amorální 

povahou, asociálními postoji s účelem poškození, pozastavení, vyřazení systému z činnosti. 

Dalšími ohroženími je spyware, což je program, který neoprávněně pronikl do systému  

a shromažďuje a odesílá potřebná data. Viry, tzv. škodlivé kódy, mají za cíl data ničit, 

působit kolize systému. Možnost vyzrazení, či ztráty utajované informace existuje 

 i v případě kopírovacích, psacích zařízení s pamětí. I když nemusí být součástí 

komunikačního a informačního systému, může dojít ke krádeži, poškození, zničení nosičů 

informací, či s jejich neoprávněným nakládáním. Může také dojít k vyzrazení utajovaných 

informací z informačního systému užitím technických prostředků. Dalším rizikem  

je parazitní vyzařování. Pokud spektrum parazitního vyzařování obsahuje utajované 

informace stupně utajení DŮVĚRNÉ a vyšších, je parazitní vyzařování nazýváno 

kompromitujícím vyzařováním. [7][5] 
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5 Riziko úniků informací kompromitujícím vyzařováním  

Problematika úniků informací vlivem odposlechu sahá hluboko do historie. Jak již bylo 

v první kapitole řečeno, od počátku vzniku komunikace byla hodnota informací důležitá 

 i z pohledu strategického. Vysílání zvědů, špionů k získávání informací o stavech vojsk, 

chystané taktiky protivníka, byly realizovány i odposlechy. Průběhem let se způsoby 

odposlechů zdokonalily díky technické revoluce, objevem elektřiny a s tím souvisejícím 

vývojem v oboru elektrotechniky. Z tohoto pohledu je v současné době jedním 

z nebezpečných druhů získávání informací odposlech tzv. kompromitujícím vyzařováním.  

Pod slovem kompromitovat si lze vybavit pojmy prozrazení, nedostatek v utajení, 

odhalení.25 Čili lze vyvodit, že se jedná o jakési vyzařování, kterým může dojít k vyzrazení, 

které může být nedostatkem v utajení, či záření, kterým může dojít k odhalení, či úniku. 

Úroveň rizika se odvozuje především z typu předpokládaných útočníků (zájemců 

 o informace) a tím i prostředků, kterými mohou disponovat, a z úrovně jejich motivace 

získat utajované informace zpracovávané v daném komunikačním a informačním systému. 

Riziko z hlediska kompromitujícího vyzařování je spjato především se zobrazováním 

utajovaných informací na monitoru, jejich vkládáním pomocí klávesnice, tiskem  

a vypalováním na CD či DVD. Z hlediska časového rozložení je vyšší riziko spjato  

s pravidelným zpracováváním utajovaných informací nebo zpracováním, jehož zahájení 

může potenciální útočník odvodit z určitých příznaků. Jak již bylo řečeno v závěru kapitoly 

4.1.4, kompromitující vyzařování je jakousi podmnožinou parazitního vyzařování. Parazitní 

vyzařování je jakékoli nežádoucí záření zdrojů signálů, které je při svém provozu produkují 

(např. rušivá napětí či pole). [17] 

O kompromitující záření se jedná v případě, kdy existuje parazitní vyzařování systémů  

a jejich komponentů nakládajících s informacemi stupně utajení DŮVĚRNÉ a vyšších.  

5.1 Elektromagnetické záření 

Je-li nutno řešit otázku kompromitujícího vyzařování, je potřeba objasnit další pojmy 

související s touto problematikou. Jedním z nich je pojem „záření“.  

                                                 
25 KNÍŽKA J. Kompromitace. In: Lidový slovník [online]. Praha: 2018 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z:   

    http://lidovyslovnik.cz/index.php?dotaz=kompromitace 

 

http://lidovyslovnik.cz/index.php?dotaz=kompromitace
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Zářením je obecně energie šířící se prostorem v podobě např. elektromagnetického vlnění, 

nebo proudu hmotných částic (záření α, β). Elektromagnetické záření je procesem stálých 

přeměn elektrického a magnetického pole šířícího se v prostoru čili se jedná  

o nestacionární elektromagnetické pole. Je složeno ze dvou neoddělitelných složek  

a to elektrické, kterou charakterizuje vektor intenzity elektrického pole E a magnetické, 

charakterizovanou vektorem magnetické indukce B.  Na Obr. 5.1 je znázorněno, jak  

se elektromagnetická vlna šíří prostředím ve směru kladné osy x tak, že její elektrické pole 

o intenzitě E (ve směru osy y) a rovněž její magnetické pole o indukci B (ve směru osy z) 

kmitají kolmo k ose x ve směru šíření. Oba vektory jsou ve fázi čili obě veličiny nabývají ve 

stejném okamžiku svých maximálních hodnot. Hlavními charakteristikami 

elektromagnetického záření jsou frekvence, vlnová délka, polarizace26. [19] 

Na Obr. 5.1 je znázorněna vlnová délka λ, vymezující vzdálenost mezi dvěma sousedními 

vrcholy. Pokud je vlnová délka velká, pronikají elektromagnetické vlny snadno za překážky 

např. radiové vlny. Malá vlnová délka se nebude šířit za překážky, např. světlo.  

 

 

 

                                                 
26 Polarizace – směr vektorů E a B se při šíření elektromagnetické vlny nemění, vektory kmitají v rovinách, 

které jsou na sebe kolmé. 

 

Obr. 5.1 - Elektromagnetická vlna [56] 
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Vlnovou délku λ lze vypočítat vztahem   (1):  

 

Tc
f

c
      (1) 

kde: 

 λ je vlnová délka [m],  

c je rychlost světla [m.s-1],  

 f je frekvence [Hz],   

T je perioda [s]. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 – Přehled elektromagnetického záření [61] 

Jsou-li vlnové  délky elektromagnetické vlny velké, pronikají za překážky jednoduše, např. 

radiové vlny. Elektromagnetická vlna malé vlnové délky se za překážky šířit nebude, např. 

světlo. Spektra elektromagnetického záření včetně příkladů využití některých pásem v praxi 

jsou graficky znázorněny na 

Obr. 5.2.  

Elektromagnetické spektrum je schematicky znázorněno hodnotami elektromagnetického 

záření od nejkratších vlnových délek po nejdelší čili od nízkofrekvenčních  

po vysokofrekvenční hodnoty. Vlny jsou odlišeny svou frekvencí, vlnovou délkou, energií.  

V Tab. 5.1 je zpracován detailní přehled všech částí elektromagnetického spektra v českém 

a anglickém označení. 
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Tab. 5.1 - Elektromagnetické spektrum od nejdelších elektromagnetických vln po nejkratší [56]  

český název frekvence vlnová délka anglické označení 

 

extrémně dlouhé vlny (EDV) 

3 - 30 Hz 105 - 104 km Extremely Low Frequency (ELF) 

30 - 300 Hz 104 - 103 km Super Low Frequency (SLF) 

0,3 - 3 kHz 103 - 102 km Ultra Low Frequency (ULF) 

velmi dlouhé vlny (VDV) 3 - 30 kHz 102 - 10 km Very Low Frequency (VLF) 

dlouhé vlny (DV) 30 - 300 kHz 10 - 1 km Low Frequency (LF) 

střední vlny (SV) 0,3 - 3 MHz 1 - 0,1 km Medium Frequency (MF) 

krátké vlny (KV) 3 - 30 MHz 100 - 10 m High Frequency (HF) 

velmi krátké vlny (VKV) 30 - 300 MHz 10 - 1 m Very High Frequency (VHF) 

ultra krátké vlny (UKV) 0,3 - 3 GHz 1 - 0,1 m Ultra High Frequency (UHF) 

mikrovlny 3 - 30 GHz 100 - 10 mm Super High Frequency (SHF) 

mikrovlny 30 - 300 GHz 10 - 1 mm Extremely High Frequency (EHF) 

infračervené záření 1010 - 1014 Hz 1 mm - 900 nm Infra Red (IR) 

viditelné záření 1014 Hz 900 - 400 nm Visible (VIS) 

ultrafialové záření 1014 - 1016 Hz 400  - 10 nm Ultra Violet (UV) 

rentgenovo záření 1016 - 1019 Hz 10 - 0,1 nm X-Rays 

gama záření 1019 - 1024 Hz 10-10 - 10-14 m Gamma Rays 

 

5.1.1 Elektromagnetická kompatibilita 

Při popisu této kapitoly bylo převážně čerpáno z publikace Elektromagnetická kompatibilita 

[17]. Má-li být kompromitující vyzařování předmětem analýzy, není možné toto zkoumání 

realizovat bez objasnění problematiky elektromagnetické kompatibility, která je vědecko-

technickou systémovou disciplínou27, jejímuž všestrannému rozvoji je celosvětově od 90. let 

20. století věnována velká pozornost. Elektromagnetická kompatibilita je základem  

z anglického „Electromagnetic Compatibility“ (dále jen EMC). Jde o schopnost zařízení, 

přístroje, nebo systému správné činnosti i v prostředích zdrojů elektromagnetických signálů 

a zároveň vlastní elektromagnetickou činností nevyzařovat signály rušící jiná zařízení. 

Smyslem je zajistit koexistenci zařízení nebo systémů ve společném elektromagnetickém 

prostředí tak, aby nedošlo k závažnému ovlivnění jejich normálních funkcí. Praktickým 

příkladem nedodržení EMC je např. rušení televizního příjmu domácími spotřebiči. 

Nedodržení požadavků EMC může mít katastrofální následky. Pro příklad je uvedeno 

zničení stíhacího letounu v roce 1984 ve Spolkové republice Německo, kdy bylo 

                                                 
27 Elektromagnetická kompatibilita slučuje vědní, technické i aplikační poznatky prakticky ze všech oblastí 

elektrotechniky a elektroniky - silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku, radiovou komunikaci a 

telekomunikaci, informační techniku včetně softwarového inženýrství, měřicí a automatizační techniku, 

analogovou, číslicovou a mikroprocesorovou techniku, techniku antén, šíření a příjmu elektromagnetických 

vln, vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku, lékařskou elektroniku a řadu dalších. 
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elektromagnetické vlnění příčinou rušení elektronického řídicího systému letadla. Letadlo 

letělo nad vysílačem velkého výkonu, což způsobilo selhání automatického systému řízení 

a letadlo se zřítilo. Systém může být spolehlivý, bude ale v provozu prakticky bezcenný, 

pokud nebude současně elektromagneticky kompatibilní. Spolehlivost a elektromagnetická 

kompatibilita jsou neoddělitelnými požadavky na fungující systém. EMC lze rozdělit 

 na oblasti biologických systémů a technických systémů a zařízení.  

EMC biologických systémů, kde je cílem posouzení vlivu elektromagnetických polí na živé 

organizmy, hlavně na člověka. Biologické účinky EMC jsou ovlivněny dobou působení pole, 

jeho charakterem a vlastnostmi organismu. Výsledkem výzkumů jsou hygienické normy. 

Existují účinky elektromagnetických polí na živé organismy tepelnými účinky (ohřev 

biologických tkání vystavených účinkům elektromagnetického pole velké intenzity) 

 a netepelnými účinky (déle trvající expozice polí s relativně nízkou výkonovou úrovní, 

ovlivňující centrální nervový systém, krevní oběh imunitní systém, nebo můžou mít 

genetické a karcinogenní účinky). 

EMC technických systémů a zařízení, kde je cílem zkoumání vzájemného působení a 

zajištění koexistence technických prostředků, přístrojů, zařízení. Je postupováno dle 

základního řetězce EMC znázorněného na Obr. 5.3 a jsou zkoumány všechny složky. 

Zdroje elektromagnetického rušení jsou oblastí zkoumání otázek vzniku rušení, jeho 

charakteru a intenzity. Jedná se o přírodní zdroje rušivých signálů, např. slunce, umělé zdroje 

rušení, např. elektrické motory, zařízení apod.  

Elektromagnetickým přenosovým prostředím a vazbami jsou míněny způsoby a cesty, 

kterými se dostává energie ze zdroje do rušených objektů (přijímačů rušení), např. vzdušný 

prostor, vodiče, kabely, vedení, zemnění, stínění. Rušenými objekty, či přijímači rušení jsou 

určeny typy a specifikace rušivých účinků, a to dle analýzy technologických, konstrukčních 

parametrů zařízení (jejich elektromagnetickou odolností), např. měřící přístroje, televizní  

a rozhlasové přijímače, telekomunikační systémy, číslicová technika apod. 

Obr. 5.3 - Základní řetězec EMC [17] 

 
Zdroj 

elektromagnetického 

rušení 

Přenosové prostředí, 

elektromagnetická vazba 
 Rušený objekt, 

přijímač rušení 
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Je nutno počítat s tím, že v daném okamžiku a v konkrétním místě působí společně více 

zdrojů rušení na přijímače rušení, a to různými druhy vazeb. To je důvodem pro zkoumání 

jen dominantních zdrojů rušení. Jak vyplývá z Obr. 5.4 je zkoumání EMC rozděleno na dvě 

základní skupiny. 

Elektromagnetická interference (dále jen EMI), nebo také elektromagnetické rušení  

je procesem, kdy je generovaný signál ze zdroje rušení přenášen elektromagnetickou vazbou 

do rušených systémů. Předmětem zkoumání je identifikace zdrojů rušení a parazitních 

přenosových cest, měření a popis rušivých signálů. Častým šířením rušivé 

elektromagnetické energie je galvanickou vazbou. Dalším způsobem je vyzáření do okolního 

prostoru, kde dochází k nežádoucímu působení na okolní prostředí.  

Elektromagnetická susceptibilita (dále jen EMS), nebo také elektromagnetická citlivost 

na rušení (či odolnost vůči rušení) je schopnost systému a zařízení pracovat bez poruch,  

či s konkrétním přípustným vlivem, v prostředí s elektromagnetickým rušením. Prověřuje  

se citlivost rušení (odolnost) systémů, zařízení, či prvků vůči rušivé elektromagnetické 

energie z okolí. Mimo měření objektů je testována i elektromagnetická odolnost za užití 

simulátorů rušení.  

5.2 Kompromitující vyzařování 

Jak již bylo výše uvedeno, elektrická zařízení vyzařují vždy při svém provozu 

elektromagnetické vlny, což jsou signály, které se dají, pokud jsou zachyceny, analyzovat  

a následně rekonstruovat. Rekonstrukcí je rozuměna možnost zpět zobrazit obsah 

zpracovávané informace z vyzářených elektromagnetických vln. V praxi to znamená,  

že informace zobrazena monitorem, je monitorem vyzářena do okolí v podobě 

elektromagnetických vln, které se dají určitým způsobem až do určité vzdálenosti přijímat 

přijímacím zařízením, snímat, analyzovat a následně dekódovat do vizuální podoby, např. 

na obrazovce a výsledkem je zobrazení stejného obrazu na obrazovce jako na monitoru. 

 
Elektromagnetická 

Interference (rušení) 

EMI 

Elektromagnetická   

kompatibilita  

EMC 

 
Elektromagnetická  

Susceptibilita (odolnost) 

EMS 

Obr. 5.4 - Základní členění problematiky EMC [17] 
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Principiálně jde o systém přenosu mezi vysílačem a přijímačem. Pokud je proud elektricky 

nabitých částic nucen protékat vodičem (anténou), generuje se elektromagnetické pole, které 

se šíří na poměrně velkou vzdálenost a může být zachyceno jiným vodičem (anténou),  

ve kterém toto elektromagnetické pole indukuje elektrický proud. To znamená, že jakýkoliv 

vodič, kterým prochází proud, který se mění s časem (střídavý proud), může být považován 

za vysílací anténu. Protože se elektromagnetické pole generuje v důsledku zrychlení náboje, 

závisí jeho intenzita na změně proudu v obvodu, a ne na velikosti proudu samotného. Čím 

rychlejší je změna proudu, tím větší elektromagnetické pole se generuje. Proto je nutno  

si uvědomit, že elektromagnetické vlny jsou vyzařovány i z ostatních zařízení a komponentů 

výpočetní a kancelářské techniky (kabeláž, tiskárna, klávesnice, i připojené nosiče dat či jiná 

telekomunikační zařízení). Elektromagnetické vlny se tedy šíří buď do prostoru, nebo také 

jako vlna podél vodičů (napájecí kabely, vodiče jiných vedení) či po jiných vlnovodných 

materiálech, kterými jsou kovové materiály (teplovodní kovová vedení, vodovodní,  

či odpadní síť v objektu, armatury, či vzduchotechnické rozvody). V tomto obecném případě 

by se dal takovýto odposlech nazvat jako únik informací vlivem elektromagnetického 

vyzařování, parazitním vyzařováním, popř. vlivem šíření elektromagnetických vln. [12] 

Ovšem v oblasti utajovaných informací zákon [34] striktně definuje tento odposlech takto: 

„Kompromitující elektromagnetické vyzařování je elektromagnetické vyzařování 

elektrických a elektronických zařízení, které by mohlo způsobit únik utajované informace 

stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ nebo DŮVĚRNÉ.“ 28  

Další formulace je ve vyhlášce [37]: „Kompromitující vyzařování je vyzařování elektrických 

a elektronických zařízení, které by mohlo způsobit únik utajované informace stupně utajení 

PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ nebo DŮVĚRNÉ“ 29.  

Kompromitujícím vyzařováním není jen zákonem definované elektromagnetické,  

ale i optické (odezírání, dohled i za perimetr) a akustické (odposlechy hovorů čili akustické 

vlny, telefonní pásmo) vyzařování elektrických a elektronických zařízení pro zpracování 

zmiňovaných utajovaných informací. Riziko se zvyšuje pravidelným zpracováním 

                                                 
28 Podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti § 45 odst.1 

 
29 Podle vyhlášky 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších 

elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor § 29a 

 



 Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování                                Bc. Petr Balogh 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 60 

 

projednáváním) utajované informace, z důvodu pravidelné činnosti, kdy se využije 

opakování k odvození či zisku utajované informace.  

5.2.1 Strategie odposlechu kompromitujícího vyzařování a rekonstrukce signálu 

Případný útočník, který chce získat data unikající kompromitujícím vyzařováním má tyto 

možnosti [12]: 

- Znalost kmitočtů, které nesou kompromitující informaci. Tyto kmitočty je možno zjistit 

experimentálně nebo výpočtem.  

- Sledovací zařízení může být poměrně jednoduché, na bázi přijímače s volitelnou šířkou 

pásma a záznamovým zařízením.  

- Účinnost je možno zvětšit použitím antény s vysokým ziskem nasměrované do prostoru 

kde je cílové zařízení. 

- Kompromitující vyzařování je možno vyhledávat v „tiché“ části kmitočtového spektra. 

Tedy v té části spektra, kde se nevyskytují žádné vysílače nebo radiové služby. 

- Použitím pásmových zádrží je možno potlačit případné vysílače nebo signály veřejných 

radiových služeb. Tato metoda se používá v případě, kdy se kompromitující vyzařování 

nachází v pásmu určeném pro vysílání rozhlasového nebo televizního signálu. 

- Pro oddělení kompromitujícího vyzařování a rušivých složek z pozadí, je možno použít 

metody zpracování signálu. Tyto metody např. umožňují získat signály, které jsou 

maskovány náhodným šumem nebo statisticky definovanými parametry. 

Zachycený signál je v zásadě vždy jen v jakési korelaci s původním signálem, tzn., že signál 

má ve většině případů velmi malý poměr signál/šum. Na Obr 5.5 je zobrazen text při různém 

poměru signál/šum. Je vidět že se zvyšujícím se šumem klesá poměr a snižuje  

se rozpoznatelnost textu. Zdá se, že vezmeme-li v úvahu dostupné technické prostředky 

(přijímač, anténa) případného protivníka, poměrně nízké úrovně vyzařované  

elektromagnetické energie současných elektronických zařízení a hodnoty okolního šumu 

zvláště v městské zástavbě, je úspěšné zachycení a rekonstrukce kompromitujícího signálu 

vyzařovaného do prostoru prakticky záležitostí jednotek, maximálně několika málo desítek 

metrů. Pokud je vycházeno z možností dnešní dostupné techniky, lze vypočítat teoretickou 

vzdálenost možného záchytu kompromitujícího signálu. [12] 
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Z hlediska obtížnosti vlastní rekonstrukce se jeví paralelní signály (sběrnicové signály) jako 

velmi obtížně rekonstruovatelné. Prakticky nerekonstruovatelné jsou  mutiplexované30 

paralelní signály. Tyto informace se mohou využít při návrhu výpočetního prostředku 

určeného pro zpracovávání klasifikovaných informací. 

Sériové signály poskytují větší šanci pro jejich rekonstrukci po zachycení. Nejčastějším 

příkladem takových signálů v současné praxi je sériový přenos protokolem  

RS-232 nebo video informace u klasického obrazovkového monitoru nebo i LCD monitoru 

(zdrojem jsou vždy grafické karty).   

5.2.2 Konkrétní zdroje úniků informací elektromagnetickým vyzařováním 

Na základě předchozích úvah je tedy možné každý vodič, kterým prochází střídavý proud, 

pokládat za vysílací anténu, která do volného prostoru vyzařuje elektromagnetické vlnění. 

V počítačové sestavě se pro přenos informací používají především číslicové signály, které 

jsou obdélníkového tvaru a změna proudu, při přechodu z jednoho stavu do druhého je velmi 

rychlá. Tato skutečnost má zejména ten důsledek, že rychlá změna proudu vyvolává 

poměrně intenzivní elektromagnetické pole, které je možno v důsledku toho současnými 

prostředky zachytit na vzdálenost několika desítek metrů (podle jiných zdrojů  

až na vzdálenost několik km). Dokonce i obvody, které nejsou určeny pro přenos signálu, 

mohou vyzařovat určitou část kmitočtového spektra. Příkladem takového vyzařovacího 

obvodu je napájecí kabel a příslušné obvody zdroje.[12] 

                                                 
30 Multiplex neboli sdružování signálů za účelem efektivnějšího využití přenosových cest 

 

Obr. 5.5 - Rozpoznatelnost textu při různém poměru signál/šum [12] 
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Minimální sestava stolního počítače obsahuje monitor, skříň s procesorovou deskou  

a dalšími komponenty (paměť, sběrnice, pevný disk, mechanika aj.), klávesnici, myš  

a tiskárnu. Všechny tyto části jsou propojeny vodiči, které zajišťují přenos informací. Také 

uvnitř skříně s procesorem jsou vodiče a sběrnice, které zajišťují přenos signálů. Místo 

počítače může být v sestavě i laptop. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je běžná počítačová sestava zdrojem 

elektromagnetického vyzařování v širokém kmitočtovém spektru. Propojovací kabely 

(vnitřní i vnější) tvoří antény, kterými se rušivé vyzařování šíří prostorem.  

Monitor je hlavním zdrojem výstupních informací a nejčastěji napadaným zařízením při 

jejich neoprávněném získávání. V současné době se již monitory typu CRT (vakuová 

katodová trubice) užívají jen výjimečně. Videosignál není jediným signálem, který  

se v monitoru vyskytuje, ale jeho příspěvek k vyzařovanému signálu je největší  

a je nejsilnější v okolí obvodů zpracujících videosignál a ve vakuové obrazovce v okolí 

elektroluminiscenčního paprsku. LCD monitory jsou taktéž zdrojem záření. 

Sériové linky slouží pro přenášení dat mezi jednotlivými částmi počítačové sestavy. Jsou  

to hlavně klávesnice, myš, modem nebo tiskárna. Experimenty prováděné na kabelech 

sériových linek potvrdily, že i z tohoto zdroje je možno získat informace o tom, jaká data  

se na počítači zpracovávají. Experimentálně bylo zjištěno, že pokud je propojovací kabel 

RS-232 dlouhý 5 až 10 m, je možno datový tok zachytit velmi dobře na vzdálenost 7 m.  

Ostatní části počítačové sestavy jsou tiskárny, skenery, síťové komponenty, servery, 

periferní zařízení i vodiče, které spojují jednotlivé části sestavy. Z tohoto hlediska je skříň, 

která obsahuje procesor, sběrnice, paměti, desky, mechaniky a jiné součásti, které jsou mezi 

sebou propojeny vodiči (většinou nestíněnými) zdrojem širokopásmového vyzařování. Tato 

skutečnost přiměla výrobce, aby se skříně vyráběly jako uzavřené vodivé krabice, které mají 

zabránit vyzařování do větší vzdálenosti, nicméně měření těchto skříní ukazuje,  

že vyzařování je možno zachytit citlivým přijímačem až na vzdálenost několika desítek  

metrů.  Další rizikovou částí PC sestavy jsou napájecí kabely, které mohou vedle rušení  

ze spínaného zdroje, kterými jsou PC skříně velké většině případů vybaveny, přenášet 

 i informace, které je pak možno získat ve velké vzdálenosti od zdroje. V takovém případě 

se nejedná o vyzařování do prostoru, ale vedené vyzařování. Do napájecích kabelů mohou 

pronikat signály z monitoru, sérových linek, sběrnic, pevných disků apod. 
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6 Optimalizace ochrany utajovaných informací 

„Bezpečnost informací je dosažena zavedením vhodných opatření, včetně politik, procesů, 

postupů, organizačních struktur a softwarových a hardwarových funkcí. Tato opatření 

 je třeba stanovit, implementovat, monitorovat, přezkoumávat a zlepšovat tam, kde 

 je to nutné, aby bylo zajištěno, že jsou splněny specifické cíle bezpečnosti a podnikatelské 

činnosti organizace.“31 

V problematice ochrany utajovaných informací je velmi důležité klást důraz na prevenci  

a přijímání opatření pro zajištění ochrany utajovaných informací. Důležitým prvkem je  

i „ponaučení se“32 z bezpečnostních incidentů a z ostatních porušení bezpečnostních 

pravidel. Ty by měly být detekovány, minimalizován jejich škodlivý dopad, vyhodnoceny 

příčiny vzniku a vyvozeny příslušná ponaučení, a to realizací preventivních opatření, jež 

mají za cíl zabránit opakování těchto pochybení a to je hlavním přínosem, který lze z těchto 

pochybení vytěžit. Proto je nutno tato pochybení řešit, ne je přehlížet, či skrýt, protože 

organizace pak zpravidla řeší škodu způsobenou díky pochybení systémových či svých 

zaměstnanců. Porušením bezpečnostních pravidel je možno získat vodítko k poskytnutí 

informací o reálném stavu bezpečnosti v oblasti ochrany utajovaných informací. 

Bezpečnostní analýzou rizik je získán přehled o všech možných ohroženích a míře rizik,  

a to je důvod přijímat bezpečnostní opatření již předem, aby bylo realizováno zabezpečení 

ochrany utajovaných informací v maximální možné míře.  

6.1 Minimalizace rizik 

V kapitole 4 bylo vysvětleno, co je to ohrožení, riziko, byla identifikována ohrožení 

přispívající k riziku narušení bezpečnosti ochrany utajovaných informací a byla 

klasifikována do kategorií v personální bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, administrativní 

bezpečnosti, v bezpečnosti komunikačních a informačních systémů. Dle identifikovaných 

hrozeb je následně zpracován návrh opatření k jejich minimalizaci. Tato opatření jsou 

navržena v oblasti zajištění ochrany utajovaných informací v personální bezpečnosti, 

                                                 
31 ČSN EN ISO/IEC 27002. Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření 

bezpečnosti informací. Praha: Český normalizační institut, 2014. 76 s. Třídící znak 369798. 

 
32 Ve světě (i v NATO) je toto aplikováno jako tzv  Lesson Learned or learnt – volně přeloženo jako získané  

poznatky nebo získané zkušenosti které se pak promítají v řešení další úkolů a projektů. 
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fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, v bezpečnosti komunikačních  

a informačních systémů, dle požadavků právní úpravy ochrany utajovaných informací 

s dalšími funkčními doporučeními osvědčených v praxi.  

6.1.1 Zajištění personální bezpečnosti 

Politika personální bezpečnosti dané organizace jednoznačně přispívá k ochraně 

utajovaných informací. Výběr osob, kterým bude svěřena funkce, jejíž činnost souvisí se 

seznamováním se s utajovanými informacemi, musí být důsledný již od prvního pohovoru 

s danou osobou. Lidský faktor je rozhodujícím jak pro výkon dané funkce, tak pro úspěch 

celé organizace. Není např. možné, aby byla organizace vybavena nejmodernější technologií 

bezpečnostních, informačních a komunikačních systémů apod. a vložila důvěru v osobu, 

která je v takto vynikajících podmínkách bezpečnostně nespolehlivá. Již při výběru  

a přijímání osob je nutno zohlednit podmínku nutnosti bezpečnostní spolehlivosti  

i zodpovědnosti a provádět jejich posouzení. Proto jsou pro výběr osob využívány různé 

formy testů (zdravotní, fyzické, psychologické), pak je možno vyhodnotit, zda osoba netrpí 

poruchami, či zda má určité potíže které by měly vliv na spolehlivost, zodpovědnost.  

Další podmínkou je zajistit přístup k utajovaným informacím jen těm osobám, které je pro 

svou činnost potřebují. To lze jen za splnění zákonem33 stanovených podmínek. Stát 

delegoval některá práva a povinnosti na „odpovědné osoby“34 (ministerstev, úřadů, krajů 

atd.). Fyzická osoba obdrží „oznámení“35 (pro stupeň VYHRAZENÉ) od odpovědné osoby 

za splnění podmínek svéprávnosti, věku staršího 18 let, bezúhonnosti (výpisem z rejstříku 

trestů maximálního stáří 3 měsíců). „Osvědčení fyzické osoby“36 (pro stupeň DŮVĚRNÉ 

 a vyšší) obdrží fyzická osoba od NBÚ (či jiného orgánu37) za splnění podmínek pro vydání 

oznámení a dále musí být prokázána svéprávnost, bezpečnostní spolehlivost (není zjištěno 

bezpečnostní riziko). Bezpečnostní spolehlivost je prověřována ověřením skutečností 

uvedených v dotazníku fyzické osoby, dále čest a důstojnost. Po vydání oznámení,  

                                                 
33 Podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

34 Podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti § 2 písm. e) 

35 Podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti § 6 až § 10 

36 Podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti § 11 až § 14 

37 Zpravodajské služby, Ministerstvo vnitra a policie, podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti § 140 a § 141 
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či osvědčení fyzické osoby jsou odpovědné osoby povinny zajistit poučení fyzických osob, 

a to ještě před přístupem k utajované informaci. Minimálně jednou ročně musí zajistit 

odpovědná osoba školení fyzických osob a průběžně kontrolovat dodržování jiných 

podmínek zákona. Každý rok jsou úřady, ministerstva povinny odeslat NBÚ personální 

projekt se zhodnoceným stavem personální bezpečnosti minulého roku, počty osob, které 

budou muset provést bezpečnostní řízení dle stupně utajení. [34] 

Odpovědnost zaměstnance za bezpečnost musí být součástí pracovní náplně a měla by být 

 i součástí pracovní smlouvy. Je-li tedy osoba ustanovena na funkci, znamená to, že v její 

činnost organizace vkládá veškerou důvěru. Součástí dalších opatření k zajištění personální 

bezpečnosti jsou nutná školení z oblasti bezpečnosti organizace a zajištění znalosti 

bezpečnostních požadavků prosazovaných organizací (bezpečnostní politika, bezpečnostní 

směrnice, bezpečnost informací, právní odpovědnost, organizační opatření, práce 

s komunikačními a informačními systémy, např. správné přihlášení, způsoby užití software 

apod.), absolvování určitých druhů kurzů souvisejících jak s činností na dané funkci,  

tak v oblasti ochrany utajovaných informací. Osobu vést k osobnímu rozvoji a podporovat 

ji v přístupu k informacím v dané oblasti, v moderních trendech, vývoji, učení se novým 

pracovním postupům, řídícím metodám, motivací jak finanční, tak kariérní, protože to vše 

se organizaci vrátí kvalitním výkonem činnosti jak v době přítomné, tak i budoucí. Ovšem, 

je potřeba osobu i sledovat po celou dobu pracovního poměru, prověřovat ji z důvodu 

eliminace nedbalosti, a to kontrolní činností. Důležité je také zmínit, že i po ukončení 

pracovního poměru osoba podléhá odpovědnosti a musí být smluvně stanovena i tato 

odpovědnost (mlčenlivost o určitých skutečnostech, o důvěrných, či utajovaných 

informacích). To vše jsou nutné podmínky přispívající k předpokladům minimalizace rizik 

v oblasti personální bezpečnosti. Bohužel, toto nejsou záruky jistoty, že se osoba nedopustí 

porušení zásad v oblasti ochrany utajovaných informací. Lidský faktor je rozhodujícím 

v úspěchu organizace a míra úspěchu organizace je přímo úměrná ke kvalitě personální 

politiky a ta kvalitní bezpodmínečně být musí, jelikož ochrana utajovaných informací 

 je zájmem nejvyšším. [1] 
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6.1.2 Zajištění fyzické bezpečnosti 

Zajištění fyzické bezpečnosti je realizováno souhrnem opatření fyzické ochrany utajovaných 

informací. Jedná se o způsoby ochrany zabezpečených objektů (budova, poschodí, 

ohraničený prostor) a v nich zabezpečených oblastí, jednacích oblastí, proti vniknutí 

neoprávněných osob. NBÚ jsou stanoveny podmínky mechanických zábranných prostředků, 

prostředků zabezpečovacích a tísňových systémů, elektrických zámkových zařízení, zařízení 

elektrické požární signalizace, speciálních televizních systémů, zařízení určených k detekci 

nebezpečných látek či předmětů, zařízení určených pro fyzické ničení nosičů informací, 

zařízení proti odposlechu utajované informace. Podmínkou všech těchto zařízení je nutnost 

vlastnit certifikát vydaný NBÚ a s tím související kontrola a dodržování lhůt platnosti 

certifikátu. Zabezpečené i jednací oblasti jsou klasifikovány stupněm utajení dle nejvyššího 

stupně utajení informací, které je možno v dané oblasti zpracovávat, projednávat, ukládat. 

Politika fyzické bezpečnosti organizace řeší, jak bude ochrana utajovaných informací 

daného prostoru realizována. Výsledkem je projekt fyzické bezpečnosti, ve kterém jsou 

uvedeny požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a další prvky bezpečnosti, 

režimová opatření, ostrahu, bodové hodnocení. Těmi jsou např. evidence vstupu, viditelná 

identifikace osob, přístupová práva k informačním systémům, citlivým informacím,  

do zabezpečených oblastí. Fyzická ostraha provádí režimovou činnost, kontrolu vstupu, 

sleduje pohyb i činnost osob i za užití elektronických systémů. Dále musí projekt fyzické 

bezpečnosti objektů kategorie DŮVĚRNÉ a vyšší obsahovat jednoznačné určení objektu, 

zabezpečených oblastí a jejich hranic, tříd a kategorií zabezpečených oblastí. Nutné 

 je i zpracování analýzy rizik, plánu zabezpečení objektu a zabezpečených oblastí  

v krizových situacích, provozní řád objektu, druhy opatření fyzické bezpečnosti. Provozní 

řád objektu jsou pravidla, činnosti, které jsou nezbytné pro provoz. Zásady provozu vychází 

z dispozic objektu, materiálů, konstrukcí, technických zařízení, situací, ke kterým v nich 

dochází. Možné provozní situace jsou buď trvalé (lze zaručit optimální úroveň provozu), 

krátkodobé (provoz zajištěn v nutných mezích aplikací přechodných opatření), mimořádné 

(provoz nezajištěn v nutných mezích, zajištěna ovšem je bezpečnost osob, zachování 

majetku, budov). Provozní řád má zajistit bezpečný, plynulý provoz a má regulovat možné 

provozní situace. Plán zabezpečení objektu, zabezpečených/jednacích oblastí v krizových 

situacích jedůležitý dokument, díky kterému je organizace připravena na řešení krizové 

situace v oblasti ochrany utajovaných informací čili i v oblasti personální, administrativní 
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bezpečnosti, v bezpečnosti komunikačních a informačních systémů. Jde o písemný 

dokument, který je souhrnem stručných postupů pro prevenci vzniku nebo řešení vzniklých 

krizových situací, řešení vzniklých škod krizovými situacemi. Pro objekty kategorie 

VYHRAZENÉ se uvádí určení objektu, zabezpečených oblastí i jejich hranic, tříd a kategorií 

zabezpečených oblastí, druhy opatření fyzické bezpečnosti. Dle výsledku analýzy rizik je 

bodovým hodnocením konkrétních opatření stanoven rozsah a způsoby užití bezpečnostních 

opatření tak, aby bylo vyhověno zákonu, standardům NBÚ i požadavkům organizace. Platí, 

že realizovaná opatření musí být úměrná potřebné míře ochrany utajovaných informací. 

Obsah projektu fyzické bezpečnosti je zpracován v Tab. 6.1  

 

6.1.3 Zajištění administrativní bezpečnosti 

Veškerá podrobná opatření pro zajištění administrativní bezpečnosti vyplývají z vyhlášky  

č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. Je zde 

jednoznačně stanoveno, jak správně evidovat, označovat utajované informace, a to jak 

v listinné, tak v elektronické podobě, evidenci záznamových medií, evidenci a náležitosti  

ve vedení administrativních pomůcek. Podmínky pro přepravu, přenášení, zapůjčení 

utajovaných dokumentů. Opatření při vyhotovení kopií, výpisů, překladů utajovaných  

Tab. 6.1 - Obsah projektu fyzické bezpečnosti dle oblastí a kategorií oblastí (převzato a upraveno [34]) 

Typ oblasti Kategorie 

PT,T,D 

Kategorie 

V 
Jednací 

Zabezpečená oblast ANO NE ANO NE ANO NE 

O
B

S
A

H
 

Určení objektu včetně jejich hranic  x x x x x x 

Určení zabezpečených/jednacích oblastí x  x x x  

Určení kategorií a tříd zabezpečených oblastí x  x    

Vyhodnocení rizik x    x  

Způsob použití opatření fyzické bezpečnosti x x x  x x 

Provozní řád objektu x x   x x 

Plán zabezpečení objektu a zabezpečených/jednacích 

oblastí v krizových situacích 
x    x  

Plán zabezpečení objektu oblastí v krizových situacích  x    x 
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dokumentů.  Postupy pro zpracování, vyřízení, ukládání, skartaci či archivaci dokumentů. 

Praktická část vyhlášky je tvořena souborem příloh, které stanoví vzory administrativních 

pomůcek, vzory dokumentů. Vhodným řešením pro zajištění administrativní bezpečnosti 

 a tím minimalizaci všech rizik vyplývajících z hrozeb působících proti ochraně utajovaných 

informací u organizace, je pověření vhodného zaměstnance zodpovědností za tuto oblast. 

Jelikož se jedná o osobu zodpovědnou za evidenci utajovaných informací, spravující 

dokumentaci celé organizace, musí mít tato osoba vždy přístup k informacím nejvyššího 

stupně utajení, které se v organizaci mohou zpracovávat, proto musí být pověřená osoba 

vlastníkem osvědčení fyzické osoby pro daný stupeň utajení. Má-li takový zámysl 

organizace mít význam, musí organizace zabezpečit i vyškolení tohoto pověřeného 

zaměstnance v oblasti administrativní bezpečnosti i spisové a archivní služby, jelikož správa 

dokumentace obnáší i dodržování pravidel v oblasti přípravy dokumentů ke skartačnímu 

řízení, archivaci. Tento zaměstnanec bude u organizace pověřen školením osob v oblasti 

administrativní bezpečnosti, pověřen kontrolní činností. Bude průběžně analyzovat, 

vyhodnocovat a přijímat opatření k dodržování administrativní bezpečnosti. Tímto budou 

splněny základní podmínky pro dodržování kázně a disciplíny v této oblasti. Administrativní 

bezpečnost souvisí se všemi oblastmi ochrany utajovaných informací. Např. v oblasti 

fyzické bezpečnosti je součástí projektu fyzické bezpečnosti stanovení zabezpečených 

oblastí a v tomto smyslu, musí být zabezpečenou oblastí pracoviště určené pro příjem 

doručených analogových i digitálních utajovaných dokumentů a pro následnou distribuci 

 v rámci organizace, vypravování dokumentů a pro ukládání vlastních a doručených 

vyřízených dokumentů. Toto pracoviště bude splňovat podmínky fyzické bezpečnosti pro 

daný stupeň utajení (zabezpečení technickými i mechanickými prostředky s platnými 

certifikáty, bude disponovat certifikovaným trezorem pro ukládání utajovaných dokumentů 

i certifikovaným skartovacím strojem pro skartaci dokumentů příslušného stupně utajení 

apod.). Čím jsou utajované informace vyššího stupně utajení, tím jsou nároky na jejich 

zabezpečení vyšší adekvátně k danému stupni utajení. V souvislosti s bezpečností 

komunikačních a informačních systémů jsou zde požadavky administrativní bezpečnosti pro 

elektronické zpracování dokumentů i na tento systém. Např. utajované informace stupně 

DŮVĚRNÉ musí být zpracovány informačním systémem akreditovaným na stupeň utajení 

DŮVĚRNÉ, či vyšší. S tímto souvisí i umístění této techniky, musí být uložena jen 

v zabezpečené oblasti akreditované pro stanovený stupeň utajení čili v tomto případě 
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DŮVĚRNÉ. Musí být splněny další podmínky jako evidence záznamových médií (flash 

disc, HDD, CD, DVD), evidence dokumentace informačního systému (provozní deník, 

evidence hardware a software, směrnic). Zpracování utajované informace akreditovaným 

informačním systémem podléhá pravidlům stanoveným v provozní bezpečnostní 

dokumentaci informačního systému.  

6.1.4 Zajištění bezpečnosti komunikačních a informačních systémů  

„Je důležité, že systém řízení bezpečnosti informací je součástí procesů a celkové struktury 

řízení organizace a je do nich integrován. Je také důležité, že bezpečnost informací 

 je zvažována při návrhu procesů, informačních systémů a opatření. Očekává se,  

že implementace systému řízení bezpečnosti informací bude nastavena v souladu s potřebami 

organizace.“38 

Prvním krokem k minimalizaci rizik v souvislosti s provozem informačního systému 

 je kvalitně zpracovat dokument „Bezpečnostní politika informačního systému“. Je tvořena 

souborem norem, pravidel, postupů, jakými má být zajištěna důvěrnost, dostupnost, integrita 

utajovaných informací, služeb informačního systému, odpovědnosti uživatelů, 

bezpečnostních správců, správců informačního systému za jejich činnost v informačním 

systému, případně je stanoven způsob zajištění nepopíratelnosti a pravosti informací. 

Pravidla bezpečnostní politiky jsou pak následně rozpracována v návrhu bezpečnosti 

informačního systému a v provozní bezpečnostní dokumentaci informačního systému. 

Bezpečnost informačních systémů je zajištěna aplikací opatření z oblastí personální 

bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, organizačních opatření, fyzické bezpečnosti 

informačního systému, počítačové a komunikační bezpečnosti, kryptografické ochrany, 

ochrany proti úniku kompromitujícího vyzařování. Informační systém musí mít schválenou 

bezpečnostní dokumentaci tvořenou projektovou bezpečnostní dokumentací (obsahuje 

bezpečnostní politiku informačního systému a výsledky analýzy rizik, návrh bezpečnosti 

informačního systému, dokumentaci k testům bezpečnosti) a provozní bezpečnostní 

dokumentací (obsahuje bezpečnostní směrnice informačního systému pro bezpečnostní 

                                                 
38 ČSN EN ISO/IEC 27001. Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti 

informací - Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2014. 28 s. Třídící znak 369797. 
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správce, bezpečnostní směrnice informačního systému pro správce, bezpečnostní směrnice 

informačního systému pro uživatele). [1][37] 

Pro informační systémy nakládající s utajovanými informacemi stupně utajení DŮVĚRNÉ 

a vyšší  musí být dodrženy minimální  bezpečnostní  požadavky39, je nutné zajistit  

jednoznačnou identifikaci uživatele informačního systému, do auditního protokolu 

zaznamenávat události a činnosti ovlivňující bezpečnost informačního systému, zabezpečit 

auditní protokol před neoprávněnou manipulací, přístupem, musí být zajištěno zkoumat 

auditní záznamy a potřebné zabezpečit ochranu důvěrnosti dat při přenosu, schopnost 

ošetřování paměťového prostoru a jeho další využití, tak, aby nedošlo ke zjištění původního 

obsahu. U informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi do stupně utajení 

VYHRAZENÉ se musí využívat popsané bezpečnostní funkce v přiměřené míře včetně 

dodržení požadavků personální, administrativní a fyzické bezpečnosti informačního 

systému. [37] 

Bezpečnostní politikou musí být řešen i bezpečnostní provozní mód (typ prostředí s určitými 

vlastnostmi systému, v němž uživatelé pracují). Informační systém je provozován v jednom 

ze čtyř módů. Mód vyhrazený (nesouvisí se stupněm utajení VYHRAZENÉ) umožňuje 

zpracovávat informace různých stupňů utajení, uživatelé systému musí splňovat podmínky 

přístupu k utajované informaci s nejvyšším stupněm utajení, která se v systému nachází, 

musí mít oprávnění v systému seznamovat se, či pracovat se všemi utajovanými 

informacemi. Mód s nejvyšší úrovní umožňuje zpracovávat informace různých stupňů 

utajení, uživatelé systému musí splňovat podmínky přístupu k utajované informaci  

(s nejvyšším stupněm utajení, která se v systému nachází, ale všichni uživatelé nemusí mít 

oprávnění k seznamování se, či k práci se všemi utajovanými dokumenty v tomto systému. 

Mód s nejvyšší úrovní s formálním řízením přístupu k informacím je obdobou 

bezpečnostního provoznímu módu s nejvyšší úrovní, ale je zde předpoklad kontroly přístupu 

a centrální řízení. Mód víceúrovňový umožňuje zpracovávat informace různých stupňů 

utajení, uživatelé systému nemusí splňovat podmínky přístupu k utajované informaci  

s nejvyšším stupněm utajení, která se v systému nachází, všichni uživatelé nemusí mít 

oprávnění k práci se všemi utajovanými informacemi v tomto systému. Informační systém 

                                                 
39 Podle vyhlášky č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších 

elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor §7. 

 



 Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování                                Bc. Petr Balogh 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 71 

 

je zabezpečen řízením přístupu subjektů informačního systému k objektům systému  

dle jejich oprávnění. Další funkcí je přesné označení vstupující a vystupující informace 

konkrétním stupněm utajení. Systémy pracující s Přísně tajnými informacemi musí být 

analyzovány na přítomnost skrytých kanálů (identifikace skryté, nežádoucí komunikace, 

k neoprávněnému přístupu k utajované informaci či součásti informačního systému).  

V oblasti personální bezpečnosti je nutno stanovit role v informačním systému. 

Bezpečnostní správce může vykonávat roli správce systému, má přístup k informacím 

nejvyššího stupně utajení, které se v systému smí zpracovávat, řídí se povinnostmi  

dle bezpečnostní dokumentace informačního systému. Správce systému obhospodařuje 

operační systém, software a hardware, má přístup k informacím nejvyššího stupně utajení, 

které se v systému smí zpracovávat a řídí se povinnostmi dle bezpečnostní dokumentace 

informačního systému. Uživatel zpracovává informace, řídí se povinnostmi i zakázanými 

činnostmi dle uživatelské části bezpečnostní dokumentace. Někdy lze z úsporných opatření 

sloučit první dvě role pro jednu osobu. Přístup do informačního systému mají dle zákona 40 

jen uživatelé splňující podmínky přístupu k utajovaným informacím stupně utajení 

VYHRAZENÉ či vyšší (vlastní příslušné osvědčení nebo oznámení). Uživatel  

má v informačním systému jedinečné uživatelské jméno, dle přidělených oprávnění probíhá 

ověřovacími a řídícími mechanismy přihlášení a přístup uživatele do informačního systému. 

Uživatelé jsou oprávněným vedoucím pracovníkem písemně pověřeni k práci v informačním 

systému, jsou prokazatelně poučeni o přístupu k utajovaným informacím, seznámeni 

s provozní dokumentací, jednou ročně proškolováni bezpečnostním správcem. Také je nutno 

vést evidence oprávněných uživatelů obsahující datum posledního proškolení, datum 

platnosti osvědčení či oznámení fyzické osoby, uvést číslo jednací pověření, kterým byli 

 do informačního systému zavedeni. Uživateli je znemožněn přístup do informačního 

systému, pokud dojde k zániku některého z dokumentů či lhůty. Jsou stanoveny podmínky 

pro zadávání hesel, zásady uzamčení účtů, jsou monitorovány činnosti v informačním 

systému formou auditních záznamů, jsou stanoveny podmínky zálohování dat.  

                                                 
40 Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 
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V oblasti administrativní bezpečnosti je nutno dodržet pravidla evidence paměťových médií, 

která jsou využívána při provozu informačního systému. Tato média, nosiče informací (HDD 

v informačním systému, flash disc, externí HDD, CD, DVD), jsou evidována 

v administrativní pomůcce pro evidenci médií. Nosič informace musí být označen v souladu 

s vyhláškou41 (označení stupně utajení, označení původce čili název organizace, evidenční 

číslo, sériové číslo, datum evidence, podpis osoby, které evidenci nosiče provedla).  

Tyto nosiče se smí užívat jen pro daný informační systém. Vadné nosiče informací jsou 

fyzicky ničeny a je proveden záznam v administrativní pomůcce pro evidenci médií, 

potvrzen podpisy dvěma pracovníky realizujících zničení. Veškeré výstupy v papírové 

podobě musí být řádně evidovány a označeny stupněm utajení v záhlaví a zápatí na každém 

listu. Tyto a výstupy v elektronické podobě na utajovaném nosiči informací jsou ukládány 

do úschovného objektu (nejčastěji certifikovaný trezor) v zabezpečené oblasti. Při odchodu 

ze zabezpečené oblasti musí být úschovný objekt řádně uzamčen, popř. i zapečetěn, tak jako 

následně i zabezpečená oblast. 

V oblasti fyzické bezpečnosti, je informační systém umístěn v zabezpečené oblasti 

akreditované na stupeň utajení, ve kterém je systém provozován, či na vyšší. Musí být 

stanoveno, kdo má přístup do zabezpečené oblasti, ostatní osoby mají vstup povolen  

za doprovodu osoby s oprávněností ke vstupu, musí být zajištěno neoprávněné seznámení 

s utajovanými informacemi, vstupující cizí osoby musí být zapsány v knize vstupu  

do zabezpečené oblasti. Uvádí se datum, čas vstupu i odchodu, jméno osoby. Dle projektu 

fyzické bezpečnosti je zabezpečená oblast zajištěna. Klíče od zabezpečené oblasti jsou 

označeny, ukládány, vydávány jen oprávněným osobám pracovníkem ostrahy, převzetí klíčů 

je potvrzeno podpisem v knize výdeje klíčů. Celá sestava informačního systému musí být 

uspořádána tak, aby nedošlo k odezírání klávesnice, monitoru, tiskárny nepovolanými 

osobami a musí být dodrženy minimální vzdálenosti od ostatních rozvodů (elektrických, 

topení, vzduchotechniky). Tímto uspořádáním má být i zabráněno nežádoucí detekci 

kompromitujícího vyzařování celé sestavy informačního systému a také správnou volbou 

vyhovujících zařízení, která musí splňovat požadavky elektrické bezpečnosti, 

elektromagnetické kompatibility, zařízení musí mít prohlášení o shodě42. 

                                                 
41 Vyhláška č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 
42 Podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů. 
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7 Ochrana informací před jejich únikem vlivem 

kompromitujícího vyzařování 

Aby byla zajištěna ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího 

vyzařování, musí být dodržena určitá pravidla, postupy, které uživateli informačního 

systému nakládajícím s utajovanými informacemi umožní co nejúčinněji minimalizovat 

únik informace a to jakoukoli cestou. Jak již bylo řečeno, základem účinné ochrany 

informace je, při splnění podmínek všech ostatních typů bezpečnosti, správné stanovení 

hranice kontrolovaného prostoru. Toto opatření, je výsledkem prověření zařízení na únik 

informací vlivem kompromitujícího vyzařování. Zde je nutno řídit se příslušnými standardy 

a normami, kdy jsou měřením ověřovány principy EMC. Na základě výsledků měření je pak 

nutno realizovat další opatření, není-li možno realizovat správné stanovení hranice 

kontrolovaného prostoru. [62] 

7.1 Normy a standardy NBÚ, EU a NATO 

Problematika elektromagnetického vyzařování je studována již přes půl století a výsledky 

jsou zohledněny v mezinárodních normách EMC, které popisují metody měření 

elektromagnetického rušení produkovaného elektrickými přístroji a uvádějí maximální 

úrovně intenzity rušivého elektromagnetického pole, které je možno akceptovat. Na úvod 

 je třeba říct, že získat nejčerstvější informace z této oblasti je velmi nesnadné, protože 

výsledky výzkumu a legislativní opatření jsou většinou utajovaného charakteru a není k nim 

snadný přístup. Proto je zde uveden jen základní přehled platných standardů a norem. 

Program TEMPEST byl inspirací pro zpracování standardů NATO, EU, NBÚ. Je třeba 

upozornit, že v brzké době budou vydány NÚKIB nové bezpečnostní standardy, kterými 

budou nahrazeny standardy NBÚ. Obsahem standardů jsou pouze informace o tom, čeho má 

být dosaženo a hodnoty, které jsou porovnávány s měřenými.  Informace zde uveřejněné 

jsou veřejně přístupné na webu NBÚ43.  

 

                                                 
43 https://www.nbu.cz/cs/ochrana-utajovanych-informaci/bezpecnost-informacnich-systemu/kompromitujici-

vyzarovani/1000-standardy/ 

 

https://www.nbu.cz/cs/ochrana-utajovanych-informaci/bezpecnost-informacnich-systemu/kompromitujici-vyzarovani/1000-standardy/
https://www.nbu.cz/cs/ochrana-utajovanych-informaci/bezpecnost-informacnich-systemu/kompromitujici-vyzarovani/1000-standardy/
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Standardy používané k hodnocení informačních systémů a zabezpečených oblastí z 

hlediska kompromitujícího vyzařování: 

- Hodnocení informačních systémů (určení třídy) je prováděno dle standardu NATO 

SDIP-27/2, EU IASG 7-03 a částečně také podle převzaté evropské normy k hodnocení 

úrovní rušení komerčních zařízení informačních technologií ČSN EN 55022. 

- Hodnocení prostorů (určení zóny prostoru) je realizováno dle dokumentu  

NATO SDIP-28/2, EU IASG 7-02 nebo bezpečnostního standardu NBÚ 1/2007. 

- Hodnocení instalace informačních systémů v zabezpečených oblastí je uskutečňováno 

dle standardu NATO SDIP-29/2, EU IASG 7-01 nebo bezpečnostního standardu  

NBÚ 2/2007 verze 2.0. 

- Kontrola zabezpečených oblastí proti nepovolenému použití technických prostředků  

k získávání informací je prováděno dle bezpečnostního standardu NBÚ 2/2011. 

Dokumenty pro hodnocení informačních systémů: 

- SDIP-27 /2: Dokument NATO. 

- IASG 7-03: Dokument EU. 

Oba standardy obsahují metodiku měření úrovní kompromitujících elektromagnetických 

signálů vyzařovaných komponentami informačních systémů a příslušné limity. Zařízení 

(informační systémy) jsou děleny do tříd 0 až 2, případně Level A až Level C. Jedná se  

o kompatibilní dokumenty stupně utajení DŮVĚRNÉ. Měření a hodnocení informačních 

systémů, je prováděno NÚKIB a pracovištěm, s nímž má NÚKIB uzavřenou pro takovou 

činnost smlouvu o zajištění činnosti podle zákona44.[34] 

- ČSN EN 55022 je civilní česká norma45 převzatá z evropské normy. Na základě 

výsledků měření dle této normy je výrobcem, popř. dovozcem vydáváno  

tzv. „Prohlášení o shodě“. Dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích  

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, by každé elektronické zařízení 

prodávané v ČR mělo být testováno podle této popř. obdobné zahraniční normy, a mělo 

by mít „Prohlášení o shodě“. Zařízení (informační systém) vyhovující této normě jsou 

hodnocena jako zařízení třídy 2. Tato norma bude v brzké době nahrazena normou 

                                                 
44 Zákon č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 

 
45 ČSN EN 55032. Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi. Praha: 

Český normalizační institut, 2012. 76 s. Třídící znak 334232. 
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novou. Na rozdíl od standardů jsou v normě zobrazena i schémata zapojení měřícího 

pracoviště, ale požadavky normy jsou mnohem mírnější, než přísné požadavky 

standardů.[3][30]  

Dokumenty pro hodnocení prostorů: 

- SDIP-28/2: Dokument NATO. 

- IASG 7-02: Dokument EU. 

- Bezpečnostní standard NBÚ 1/2007 ver. 1.0.  

Tyto dokumenty obsahují obecnou metodiku měření útlumu prostředí a stanovují limitní 

hodnoty útlumu pro jednotlivé zóny. Podle tohoto dokumentu se prostory rozdělují do zón 

0 až 2. Jedná se o kompatibilní dokumenty stupně utajení VYHRAZENÉ až DŮVĚRNÉ. 

Dokument pro instalaci informačního systému: 

- SDIP-29/2: Dokument NATO. 

- IASG 7-01: Dokument EU. 

- Instalace zařízení z hlediska kompromitujícího elektromagnetického vyzařování - 

bezpečnostní standard NBÚ 2/2007 ver. 2.0. 

Těmito dokumenty jsou stanoveny požadavky na konkrétní umístění informačního systému 

v zabezpečené oblasti, minimální vzdálenosti od metalických vedení a od ostatních 

elektronických zařízení nebo použití síťových filtrů. Konkrétní požadavky na instalaci 

komponent informačního systému jsou dány kombinací třídy zařízení, zóny prostor,  

kde je zařízení instalováno a stupněm utajení zpracovávaných informací. Jedná se o 

kompatibilní dokumenty stupně utajení VYHRAZENÉ až DŮVĚRNÉ. 

7.2 TEMPEST 

Již na počátku šedesátých let bylo při použití výpočetní techniky vojenskými složkami 

zjištěno, že počítače způsobují jednak rušení radiového příjmu  (což je zvláště při vojenských 

operacích, kdy se rozkazy přenáší radiovými signály, velmi nepříjemný jev), ale navíc 

vyzařují zpracovávaná data, která je možno zachytit až na vzdálenost několika desítek metrů. 

Tyto nové skutečnosti se staly předmětem výzkumu vlády USA a důsledky vyzařování jsou 

označovány jako tzv. „Tempest radiation“. TEMPEST je klíčové slovo, které bylo poprvé 

použito pro utajovaný výzkum vlády USA. TEMPEST může být taktéž jako zkratkové slovo 



 Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování                                Bc. Petr Balogh 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 76 

 

technologie Transient ElectroMagnetic Pulse Electronic Surveillace Technology.  

V současné době zahrnuje specifické normy a technologie pro omezení kompromitujícího 

elektromagnetického vyzařování. V odborné sféře se často objevují termíny tzv. 

„tempestované zařízení“ (které ve většině případů tvoří přijímač a anténa pro monitorování 

elektromagnetického vyzařování), „tempestový útok“ (což je využití vyzařovaného 

elektromagnetického pole k neoprávněnému získání dat) nebo „tempestovaný počítač“ (což 

je počítač, který splňuje požadavky na omezení kompromitujícího elektromagnetického 

vyzařování). Výzkum v této oblasti pokračuje do dnešní doby a s rostoucím významem 

výpočetní techniky se výsledky výzkumu stávají stále významnějším faktorem při 

navrhování, výrobě a používání komponentů výpočetní techniky. Výzkum je možno rozdělit 

do dvou základních částí. Jedna část výzkumných prací se věnuje potlačování vyzařování 

tak, aby nebylo možno zpracovávané informace zachytit. Metody pro potlačování jsou velmi 

rozmanité od jednoduchého stínění až po vymezení prostoru, kde se nesmí nacházet 

nepovolaná osoba. Druhá část výzkumných prací se naopak zaměřuje na zachytávání 

informací vyzařovaných ze zařízení výpočetní techniky a jejich dekódování do podoby,  

kdy je možno informace využít nebo lépe řečeno zneužít. [12][62] 

7.2.1 Výzkum kompromitujícího vyzařování 

První veřejný popis „tempestové hrozby“ se objevil v roce 1983 ve Švédsku, ale  

do všeobecné roviny byl problém převeden v roce 1985, kdy bylo demonstrováno, že obsah 

obrazovky monitoru počítače je možno rekonstruovat na určitou vzdálenost, pomocí 

přenosného TV přijímače, jehož synchronizační obvody byly nahrazeny ručně ovládanými 

oscilátory. Tato skutečnost byla potvrzena mnoha výzkumnými týmy, které se většinou 

zabývaly stínícími technologiemi.[12] 

Výzkum je zaměřen na zdroje úniku informací vyzařováním výstupní vyrovnávací pamětí 

zobrazovací jednotky počítačové sestavy. Znalost fontů použitých při zobrazování nebo 

tisku umožňuje maximální věrohodnost použité techniky pro získání lepšího poměru 

signál/šum celého znaku, než je to možné pro jednotlivé zobrazovací body (pixely). Stejné 

techniky je možno použít při monitorování centrální procesorové jednotky (CPU), která 

provádí známé algoritmy. Dokonce i signály jednotlivých instrukcí ztracené v šumu  

je možno získat technikou korelací, pokud je znám jejich tvar. 
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 Způsobů, které umožňují získávat informace z výpočetní techniky, je celá řada. [12] 

Další výzkumy byly zaměřeny na vyzařování sériových linek, kdy bylo zjištěno, že i stíněný 

kabel linky RS-23246 může být příčinou úniku informací. Kabelový svazek může vytvořit 

rezonanční obvod, který je tvořen indukčností kabelu a kapacitou mezi zařízením a zemí, 

tento obvod se budí vysokofrekvenčními složkami pulzního datového signálu a výsledkem 

jsou vysokofrekvenční kmity, které emitují elektromagnetické vlny. [12] 

Prováděly se i experimenty novou technikou odposlechu, která využívá světelné energie 

vyzařované z obrazovky typu CRT. V tomto případě jsou sledovány vysokofrekvenční 

změny vyzařovaného světla, dokonce i rozptýleného odrazem. Závěry z těchto experimentů 

jsou velmi zajímavé a přinášejí komplexní pohled na problematiku úniku informací  

z obrazovky osobních počítačů. Z výsledků vyplývají tyto skutečnosti [10][11][12]: 

- Informace zobrazené na stínítku zobrazovací elektronky (CRT) počítačového monitoru 

je možno rekonstruovat do čitelné podoby ze zdeformovaného nebo dokonce 

odraženého světla.  

- Vlivem šumu je možné získat informace z obrazovky monitoru (CRT i LCD) pouze  

v relativně tmavém prostředí. Dokonce i tehdy je možno tuto metodu použít pouze na 

vzdálenost několika desítek nebo stovek metrů, což ovšem může v některých případech 

stačit. Dobré výsledky jsou dosaženy i v normálních světelných podmínkách při přímé 

viditelnosti s malým zkreslením, jako je např. zamlžené nebo zamrzlé okenní sklo. 

- Vedle vysokofrekvenčního elektromagnetického vyzařování obrazovek výpočetní 

techniky je nutno v praxi počítat i s optickým spektrem, pro které je však třeba mít 

speciálně vyvinuté zařízení, zpracování i trpělivost.  

- Na rozdíl od všeobecných představ, může být použití plochých LCD displejů 

riskantnější než použití CRT zobrazovačů. Jejich propojení s číslicovým rozhraním 

 s rychlostí řádově Gbit/s a sériovým přenosem způsobuje, že zachycený signál má větší 

kvalitu na větší vzdálenost. 

- Podrobná znalost kódovacího algoritmu a uspořádání bitů v přenosovém protokolu 

číslicového videosignálu umožňuje programátorům vytvářet jemně strukturované řízení 

                                                 
46 Linka RS-232 (také sériový port nebo sériová linka) používána jako komunikační rozhraní osobních 

počítačů a další elektroniky. 
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vyzařovaného signálu. Tato skutečnost může být využita jak v případě TEMPEST útoku 

tak i při obraně.   

- Při jednoduchém sériovém přenosovém systému mohou být nejsilnější signály dosaženy 

volbou barev, což má za následek změnu bitů přenosové linky. 

- Vhodnou kombinací barvy pozadí a psaného textu je možno snížit čitelnost textu 

získaného kompromitujícím vyzařováním číslicových rozhraní pro přenos videosignálu.  

- Analogový videosignál videokarty mezi D/A převodníkem a VGA konektorem,  

má významný vliv na kompromitující vyzařování CRT. Použití dobře navržených filtrů 

může významně snížit úspěšné zachycení signálu. 

- Aby se významně snížila možnost zachycení videosignálu při typických podmínkách, 

musí být mezní hodnoty uváděné v civilních normách pro spektrální hustotu impulzů 

sníženy nejméně tisíckrát (60 dB). To je v každém případě níž, než uvádějí nejpřísnější 

vojenské normy USA. Žádná z veřejně dostupných současných norem  

pro elektromagnetické vyzařování nezajišťuje dokonalou ochranu před 

kompromitujícím vyzařováním. Jinými slovy je možno říct, že ani splnění těch 

nejpřísnějších požadavků norem nezajistí bezpečnost zařízení proti úniku informací 

elektromagnetickým vyzařováním. 

- Bylo zjištěno, že na kmitočtové spektrum mají vliv výška a směr přijímací antény. 

Úroveň signálu přijímaného anténou závisí na podmínkách, ve kterých se měření 

provádí. Srovnával se operační systém Windows pro stolní počítače a operační systém 

MS-DOS. Experimentálně bylo zjištěno, že vyšší úrovně vyzařování jsou v případě 

operačního systému Windows. 

7.3 Způsoby ochrany informací před jejich únikem vlivem 

kompromitujícího vyzařování 

Zajistit úplnou dokonalou ochranu před možností úniku informací formou kompromitujícího 

elektromagnetického vyzařování z fyzikálního principu nelze. Má smysl hovořit o míře 

rizika. Dle kapitoly 4.1 je v případě řešené problematiky zranitelností soubor vlastností, 

který se týká zařízení zpracovávajícího klasifikovanou informaci (informace může být 

klasifikována jako informace osobní, citlivá, nebo utajovaná). Její míra je ovlivněna např. 

charakterem a stupněm utajení zpracovávané informace, úrovní vyzařovaného 

kompromitujícího elektromagnetického pole (tzn. třídou zařízení), vlastnostmi prostoru, kde 
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se dané zařízení při své činnosti nachází (tzn. zónou prostoru). Hrozbou se především myslí 

zájem potenciální nepřítele získat zpracovávanou informaci a jeho technické schopnosti.  

Při certifikaci zařízení (informačního systému) je třeba provést analýzu rizik, tzn. zhodnotit 

zranitelnost a hrozbu a stanovit míru rizika při zpracovávání dané utajované (klasifikované) 

informace. Pokud je míra rizika neakceptovatelná, lze jistými technickými prostředky snížit 

především zranitelnost zařízení, protože hrozbu nelze technickými opatřeními ovlivnit. Mezi 

tyto prostředky patří stínění, filtrace a zónování. U výpočetní techniky se používá kovové 

stínění jednotlivých částí systému, místností nebo dokonce celých budov. 

Nejnovější systémy ochrany používají stíněné prostory, ve kterých se uplatňuje  

tzv. RED/BLACK separační princip: „RED“ zařízení (jako jsou počítačové terminály), která 

obsahují DŮVĚRNÉ informace, musí být odděleny filtry a stíněním od „BLACK“ zařízení 

(jako jsou např. radiomodemy), které zpracovávají nebo přenášejí volné informace. Zařízení, 

která obsahují „RED“ i „BLACK“ připojení, jako jsou šifrátory a víceúrovňové bezpečné 

pracovní stanice, vyžadují důkladné ověření.  

Zařízení, které se používá pro tempestové zkoušky, musí být mnohem citlivější a lépe 

vybaveno než zařízení, které se používá pro měření podle standardů EMC a rušení  

v radiovém kmitočtovém pásmu. Při analýze se používá dlouhodobé měření křížových 

korelací47 mezi signály měřenými přímo uvnitř cílového systému a šumem a narušenými 

signály přijímanými z vnějších zdrojů, a to jednak z prostoru a jednak z přívodních, síťových 

a zemních vodičů. Jako snímač se dříve používal dokonce i mikrofon, zvláště u zařízení jako 

je např. linková jehličková tiskárna. Průměrováním milionů vzorků korelovaných hodnot,  

je možno zjistit velmi nízké úrovně průběhů zpracovávaných informací v elektrickém, 

elektromagnetickém nebo dokonce akustickém vyzařovaném spektru. 

7.3.1 Ochrana stíněním 

Jedná se o základní prvek pro snížení úrovní elektromagnetických signálů. Jsou využity 

principy reflexe a absorpce při průchodu elektromagnetické vlny prostředím s různými 

vlastnostmi. Mechanizmus stínění elektromagnetického pole je demonstrován na Obr. 7.1. 

                                                 
47 Křížová korelace - vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Pokud se jedna z nich mění, 

mění se korelativně i druhá a naopak. 
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Pro dosažení maximálního útlumu v co nejširším kmitočtovém pásmu a pro obě složky 

elektromagnetického pole je třeba jako stínící materiál použít feromagnetický dobře 

povrchově vodivý materiál dostatečné tloušťky [19]. V oblasti TEMPEST se principu stínění 

využívá u stínících komor a stínících boxů. Na Obr. 7.3 je zobrazena měřená tempestovaná 

sestava ve stínicí komoře, PC a další komponenty jsou umístěny v krycím boxu. Stínící 

komora viz Obr. 7.2 je uzavřený, elektromagneticky stíněný prostor konstruovaný  

z plechových panelů, vybavený příslušnými vlnovodnými, síťovými a datovými filtry, 

zabraňující šíření kompromitujícího elektromagnetického vyzařování do prostoru mimo 

komoru. V tomto smyslu se může jednat také o oplechovanou nebo elektricky vodivým 

materiálem obloženou místnost. Vlnovodné filtry jsou zařízení určená především  

pro ventilaci. Vybavení stínících komor klimatizačními jednotkami je podmíněno 

konstrukčními úpravami prostupů do komory. Metalické trubky musí být před průchodem 

do komory přerušeny izolačním kroužkem. Uzemnění komory musí být v jednom bodě. 

Útlum komory musí být ověřen měřením bezprostředně po instalaci komory. Měření útlumu 

komory se provádí opětovným měřením po maximálně pěti letech. Stínící komory,  

ve kterých se zpracovávají klasifikované informace dle zákona č. 148/1998 Sb. musí být 

certifikovány NÚKIB. V některých speciálních případech lze prostor uvnitř stínící komory 

hodnotit „zónově“. 

7.3.2 Filtrace 

Aplikuje se na metalické vodiče, které vychází z „RED“ prostoru a opouští kontrolovaný 

prostor. Protože po metalických vodičích se může šířit kompromitující signál, je třeba vložit 

do této cesty útlum tak, aby užitečný signál (např. napájecí napětí 50 Hz, telefonní signál aj.) 
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nebyl podstatně zeslaben, ale kompromitující signál byl patřičně potlačen [19]. Pro oblast 

TEMPEST platí poněkud vyšší požadavky na vlastní útlum filtračních členů. Tyto vyšší 

požadavky standardů na druhé straně poněkud komplikují měření útlumu těchto filtrů. Pokud 

jsou filtry součástí stínící komory, musí mít minimálně stejný vložný útlum jako je vlastní 

útlum komory.   

7.3.3 Zónování 

Je obdoba stínění, přičemž je využito přirozeného útlumu prostředí (vzduch, zdi budov, 

stromy atd.) mezi zařízením zpracovávajícím klasifikované informace a možným 

stanovištěm potenciálního protivníka. Jedná se také o metodu v oblasti TEMPEST. Popis 

metody je uveden ve příslušném standardu. Útlum je způsoben snížením intenzity 

elektromagnetického pole šířeného prostorem (metoda se nezabývá signály šířenými po 

metalických vodičích). Je definována metodika měření a hodnoty útlumu prostředí, podle 

kterých je možné rozdělit měřené prostory do zón. Tímto způsobem pak lze snížit riziko 

úniku informací formou kompromitujícího vyzařování na akceptovatelnou úroveň. Standard 

uvádí orientační velikosti volného prostoru odpovídající dané zóně. Existují případy,  

kdy měření není nezbytně nutné a za splnění určitých podmínek je prostor (místnost) 

hodnocen jako zóna 0. Pro měření lze doporučit jako vysílací anténu všesměrovou anténu 

simulující elektromagnetické vyzařování ze zdroje (zařízení zpracovávající klasifikovanou 

informaci), o kterém není předem známa jeho vyzařovací charakteristika. Jako přijímací 

anténu je naopak vhodné použít směrovou anténu, která simuluje anténu pravděpodobně 

použitou možným protivníkem. Vysílací anténa se při měření umisťuje do různých prostředí, 

které ovlivňují její vlastnosti. Vždy je prováděno referenční měření před každým měření 

útlumu ideálně v podmínkách volného prostoru a k těmto hodnotám jsou naměřené výsledky 

vztaženy.  

7.3.4 Instalace zařízení 

Instalace zařízení, která zpracovávají utajované informace, je jednou z mimořádně 

důležitých částí komplexní ochrany před únikem informací formou kompromitujícího 

elektromagnetického vyzařování. Odráží to i fakt, že na rozdíl od civilních nebo vojenských 

norem EMC, pouze dokumenty NATO se tímto problémem podrobně zabývají. Vhodnou 

instalací lze snížit riziko úniku informací formou kompromitujícího vyzařování, které  
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by se mohlo naindukovat mezi jednotlivými komponentami systému a ve formě signálu 

šířícího se po metalických vodičích nebo vysílaného vysílačem opustit kontrolovaný prostor. 

Obecně je vhodné umisťovat elektronická zařízení zpracovávající utajované informace  

do prostor nacházejících se ve vnitřních částech objektů, v co nejnižších patrech nejlépe pod 

úrovní okolního terénu, bez oken nebo s okny směřujícími dovnitř objektů.  

Při řešení problémů s instalací zařízení zpracovávající klasifikované informace se velmi 

osvědčuje „RED/BLACK“ koncept. S jeho pomocí můžeme jednotlivá zařízení rozdělit, 

oddělit a zaručit normou doporučené vzdálenosti mezi „RED“ a „BLACK“ zařízeními  

v informačních systémech. Nedílnou součástí správné instalace zařízení je i zónové 

ohodnocení daného prostoru, které zaručí vhodné umístění zařízení vzhledem  

ke kontrolovanému prostoru. Z hlediska vlastních informačních systémů je můžeme rozdělit 

na mobilní a stacionární. Pro mobilní systémy (většinou vojenské útvary dislokované v 

terénu) je z hlediska TEMPEST důležité jednak dodržení velikosti kontrolovaného prostoru, 

což většinou není problém a řeší se hlídkovou službou. Dále také platí pravidlo,  

že u informačních systémů dislokovaných v nové lokalitě na určitou dobu není nutné striktně 

velikost kontrolovaného prostoru ani požadavky na instalaci metalických vedení dodržet. 

Platí však požadavek na správnou instalaci vysílačů, které jsou většinou součástí těchto 

systémů. Důvodem je možnost namodulování kompromitujícího signálu na užitečný 

vysokofrekvenční signál spojovacích prostředků, který se šíří do prostoru na značnou 

vzdálenost. Tyto požadavky se hlavně týkají napájecích částí systémů. U stacionárních 

systémů jde především o velikost kontrolovaného prostoru, instalaci metalických vodičů, 

filtraci napájecích, popř. datových vodičů, izolaci metalických vedení atd. Pokud nelze 

dodržet všechny požadavky a tato vedení opouští kontrolovaný prostor, je třeba provést 

ověření, zda se na těchto vedeních nevyskytují kompromitující signály. Pro „RED“ datová 

metalická vedení jsou užívány pouze stíněné kabely. Pro „RED“ optické kabely platí 

vizuální kontrolovatelnost po celé délce kabelů.  Po úspěšném vyřešení problematiky 

rozmístění komponentů informačního systému v souladu se zásadami ochrany utajovaných 

informací před únikem vlivem kompromitujícího vyzařování a ostatní legislativou,  

je uživateli systému nařízeno zpracování Instalačního záznamu, který je důležitou součástí 

dokumentace daného provozovaného informačního systému nakládajícího s utajovanými 

informacemi. Tento dokument pak zabezpečí správné rozmístění jednotlivých prvků 

informačního systému.[12] 
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7.3.5 Další prostředky 

Mezi další prostředky, jak snížit zranitelnost zařízení zpracovávajícího klasifikované 

informace lze zařadit i např. TEMPEST FONTY a aktivní rušiče. Metody využívající 

TEMPEST FONTY vychází z toho, že barevný obraz na monitoru se skládá ze tří základních 

barev, přičemž jejich kombinací lze ovlivnit celkovou úroveň vyzařovaného 

kompromitujícího elektromagnetického pole. Princip aktivních rušičů spočívá v použití 

rozmítanéno generátoru jako vysílače – rušiče v pásmu jednotek MHz až 1 GHz s malým 

výkonem. Tento generátor vybavený jednoduchou anténou vytváří v blízkém okolí 

(jednotky až desítky metrů) rušivé elektromagnetické pole, které „maskuje“ případný 

kompromitující signál a znesnadňuje jeho zachycení, identifikaci a rekonstrukci. Nevýhodou 

těchto zařízení je nerovnoměrná intenzita vytvářeného rušivého pole daná jednoduchou  

(a tím nepřizpůsobenou) anténou, nedovolené rušení národních komunikačních prostředků 

a nedostatečná kvalita rušivého signálu z hlediska číslicových metod analýzy signálů.  

7.3.6 HIJACK a NONSTOP 

Vedle termínu TEMPEST se objevují další výrazy, které souvisí s únikem informací. 

HIJACK je kódové slovo, které se týká formy kompromitujícího vyzařování, ale zahrnuje 

vztah mezi číslicovými a analogovými signály. Útok na data je podobný jako v případě útoku 

TEMPEST, kdy protivník nemusí být v těsné blízkosti cílového zařízení, ale vyžaduje 

blízkost komunikačních linek (ať už drátových nebo bezdrátových). Protivník používá 

antény, přijímače, zobrazovače a záznamové zařízení a další vybavení. NONSTOP  

je kódové slovo, které se týká formy kompromitujícího vyzařování, týká se přenosu signálů 

ze zařízení, které pracují v radiovém spektru (přenosné radiopřijímače, mobilní telefony, 

pagery, poplašné systémy, bezdrátové telefony, bezdrátové sítě – mimo AM/FM veřejné 

vysílání) v blízkosti zařízení, které obsahují DŮVĚRNÉ informace. Existují specifické 

směrnice, které nařizují taková zařízení v blízkosti zařízení obsahující DŮVĚRNÉ 

informace (PC, tiskárny atd.) buď vypnout nebo odstranit do bezpečné vzdálenosti. 

7.3.7 Tempestované sestavy 

Výsledkem kombinací některých výše uvedených opatření,  je úprava samotného prostředku, 

který informaci zpracovává. Řada výrobců vyrábí tzv. „Tempestované počítače“  
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viz. Obr. 7.3, které jsou upraveny tak, aby bylo elektromagnetické vyzařování sníženo 

 na minimum. Je ovšem třeba počítat se zhoršením stínících vlastností krytů vlivem stáří  

a používáním. V praxi bylo zkoumáním zjištěno, že některé stínící trubky, ve kterých jsou 

vedeny propojovací kabely bývají poškozené a také stínící těsnění mezi pohyblivými částmi 

(dvířka, víka) bývají vymačkané a neplní svou funkci. Je tedy třeba vlastnosti takových 

zařízení pravidelně kontrolovat. [62] 

7.4 Měření EMI a EMS 

Cílem všech měření je zjistit úrovně a kmitočty vyzařované z daného zařízení, které  

je možno zachytit případným útočníkem v běžném EMG prostředí. Je tím ověřováno,  

zda zařízení splňuje nebo nesplňuje požadavky příslušných norem, podle kterých se určuje 

kategorie daných zařízení z hlediska úniku informací. V oblasti úniků kompromitujícího 

vyzařování se jedná nejčastěji o zařízení typu PC sestav, notebooků. Buď se jedná o běžná 

zařízení bez jakýchkoliv úprav, zakoupenými v komerční prodejní síti a určenými  

pro zpracování obvyklé kancelářské agendy, nebo upravené sestavy určeny pro zpracovávání 

utajovaných informací. Magnetická a elektrická složka jsou měřeny v určitých kmitočtových 

pásmech, při různých pozičních nastaveních konkrétních typů antén. Dále se měří rušivá 

napětí na všech síťových svorkách i povrchové proudy. U zkoušeného zařízení je měřeno 

pozadí, vyzařování i jejich rozdíl. Z hlediska EMC se jedná o měření EMI a EMS. 

7.4.1 Měření rušivých signálů EMI 

Při popisu této kapitoly bylo převážně čerpáno z publikace Elektromagnetická kompatibilita 

[17]. Způsoby měření rušivých signálů a volba měřicího zařízení závisí na způsobu jejich 

šíření. Rušivé signály mohou ze zařízení vystupovat, či do něj vstupovat přenosem: 

- vedením (napájecí, datové vedení daného zařízení),  

- elektrickou či magnetickou vazbou (blízkým elektromagnetickým polem) mezi 

oběma blízkými zařízeními, či objekty, 

- vyzařováním elektromagnetických vln (vzdáleným elektromagnetickým polem), 

především mezi vzdálenými objekty na vyšších radiových kmitočtech.  
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7.4.2 Přístroje pro měření rušení EMI 

Základní přístroj pro měření a hodnocení všech druhů elektromagnetických rušivých 

signálů, je měřič rušení. Tímto měřičem může být selektivní vysokofrekvenční 

mikrovoltmetr48, spektrální analyzátor, nebo speciální měřicí přijímač pro požadovaný 

rozsah měřicích kmitočtů (9 kHz do 1÷2 GHz). Měřenou veličinou rušivého signálu  

je napětí, proud, nebo výkon, případně intenzity rušivých polí.  Veličina je snímána 

snímačem (senzorem), kterým je převedena na napětí, které je měřeno měřičem rušení. 

Typickými druhy snímačů jsou umělá síť, napěťová sonda, proudová sonda, absorpční kleště 

a různé druhy měřicích antén. Měřič musí reagovat jen na rušivé signály ze zkoumaného 

zařízení a nedocházelo k ovlivňování jinými rušivými zdroji, tak jako rušivé signály ze 

samotného měřiče. Je také nutno správně uspořádat měřicí pracoviště a jeho blízké okolí.  

Na vstup měřiče rušení je vždy připojen snímač rušivého signálu (senzor). Měřičem rušení 

je měřeno výstupní rušivé napětí z výstupu snímače (senzoru), naměřené hodnoty jsou 

následně analyzovány. Ukázka měření rušení je demonstrována na Obr. 7.4. Má-li měřené 

rušivé napětí harmonický časový průběh, postačí k měření nízkofrekvenční milivoltmetr. 

Nejčastěji měřené rušivé signály neharmonického průběhu mají ve svém kmitočtovém 

spektru velké množství složek, a tak závisí výsledky měření na vlastnostech použitého 

měřiče (přijímače). Běžně užívaným měřičem je RFI meter vyobrazený na Obr. 7.6, jeho 

vlastnosti jsou stanoveny dle příslušných norem. Pro měření EMI, je užíván spektrální 

analyzátor, který má výhodu okamžitého zobrazení měřeného rušivého spektra na displeji, 

jeden z typů je uveden na Obr. 7.5. Tyto měřiče musí také splňovat hlavní požadavky 

příslušných norem.  

                                                 
48 Přístroj pro měření napětí konkrétní frekvence 

 

Obr. 7.6 - RFI meter 

MFJ-805 pro měření 

rušení [56] 

Obr. 7.5 - Spektrální analyzátor  

Rohde&Schwarz HMS-X pro 

měření EMI [60] 

Obr. 7.4 - Způsob měření  

povrchových proudů [17] 
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7.4.3 Elektromagnetická odolnost EMS  

Jelikož nejde odstranit všechny zdroje rušivých signálů, je potřeba, aby byla zařízení odolná 

vůči všem typům rušení, která přicházejí v danou chvíli v úvahu. Existuje interní a externí 

elektromagnetická odolnost technického systému.  

Interní elektromagnetická odolnost je schopnost systému odolat rušivým zdrojům uvnitř 

vlastního systému. Je zde množství možných zdrojů rušení, v úvahu jsou brány 

nejpravděpodobnější, nejnebezpečnější zdroje rušení, mez externí odolnosti je stanovena 

zvlášť pro každý typ rušení. 

Externí elektromagnetická odolnost je schopnost systému odolat vnějším zdrojům rušení. 

Závisí na rozložení elektronických prvků, obvodovém řešení, na návrhu desek plošných 

spojů, uspořádání kabeláže a spojů, na typu napájení, rozložení signálových a napájecích 

bloků přístroje, na návrzích a provedení vnitřního zemnění a stínění, na volbě, konstrukci 

stykových prvků k vnějším systémům.  

Ve smyslu výše uvedených odolností existují tři druhy systémů: 

1) Rozlehlé (distribuované) systémy, kdy jsou od sebe jednotlivé části systému navzájem 

geograficky vzdálené. 

2) Lokální (místní) systémy, kde jsou dislokovány jednotlivé části systému v daném 

areálu, budově, místnosti. 

3) Systémy přístrojového typu, jde o individuální kompaktní celky. 

Celková EMS systému je podmíněna těmito pravidly: 

- Interní elektromagnetická odolnost závisí na interní odolnosti jeho subsystémů. 

- Interní elektromagnetická odolnost je výsledkem elektromagnetické odolnosti jeho 

nejslabšího článku, tj. subsystému s nejmenší vlastní elektromagnetickou odolností. 

- Externí elektromagnetická odolnost může záviset na jeho interní elektromagnetické 

odolnosti, jelikož se může negativním skládáním rušivých vlivů snížit celková odolnost. 
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7.4.4 Kritéria EMS 

Při zjišťování EMS systému je nutno znát kritérium jeho EMS čili meze narušení funkcí. 

Dosažení meze je funkcí jednoho, či několika rušivých vlivů. Meze jsou definovány: 

- Kvantitativní mezí odolností, kde se monitoruje dosažení určité hodnoty vybrané 

měřené veličiny. 

- Kvalitativním (funkční) kritériem odolnosti, kde se posuzuje změna provozního 

stavu či ovlivnění funkčnosti zařízení. 

Přitom musí být dodržena tato tři základní funkční kritéria: 

1) Funkční kritérium A, kde během zkoušky ani po ukončení zkoušky není dovoleno 

zhoršení činnosti zařízení nebo ztráta jeho funkce. 

2) Funkční kritérium B, kdy je během zkoušky dovoleno zhoršení činnosti zařízení, 

nesmí však být změněn provozní stav zařízení ani data v paměti. Nesmí dojít ke zhoršení 

činnosti zařízení či ztrátě jeho funkce po skončení zkoušky. 

3) Funkční kritérium C, zde je akceptována dočasná ztráta funkce zařízení, pokud  

se po ukončení zkoušky sama obnoví nebo může být řídicím systémem či zásahem 

operátora obnovena. 

7.4.5 Metodika zkoušek EMS 

Vždy je nutno zajistit vhodné elektromagnetické prostředí, k tomuto se využívá uměle 

vytvořeného elektromagnetického prostředí, určeným hledisky uspořádání pracoviště, 

kvalitativními a kvantitativními parametry simulátorů rušení, provozním stavem zkoušeného 

systému, přístroje. Metodika zkoušek je následující: 

- V daných pracovních podmínkách stanovit rušivé elektromagnetické vlivy ovlivňující 

vyšetřované zařízení. 

- Určit možné vstupní brány rušivých signálů do zařízení.  

- U zkoušeného zařízení stanovit kategorie požadované odolnosti. 

- Pro zkoušené zařízení definovat přípustné rušivé účinky. 

Při zkouškách elektromagnetické odolnosti jsou zkoumány vlastnosti zařízení nebo systému 

určeného jako objekt či přijímač rušení. Pro měření je realizován zdroj rušivých signálů 
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 a vazební prostředí, či mechanismus, kterým je na zkoušený systém rušivý signál navázán. 

Zkoušky a testy simulací těchto rušivých signálů jsou prováděny dle specifikace. 

Po každé zkoušce je provedeno dílčí vyhodnocení. Rozborem jsou určeny rušivé vlivy 

nejvíce ovlivňující zkoumané zařízení, je nutno určit dominantní vliv rušení.  

Vše je zdokumentováno vypracováním dokumentace o provedených zkouškách. 

7.5 Stav ochrany informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího 

vyzařování v ČR 

V ČR je v oblasti zabezpečení ochrany informací před jejich únikem vlivem 

kompromitujícího vyzařování NÚKIB zodpovědnou institucí za certifikaci informačního 

systému. Součástí procesu certifikace je provedení měření kompromitujícího vyzařování. 

Z důvodu velké vytíženosti úřadu může být měřením pověřeno pracoviště, s nímž  

má NÚKIB uzavřenou pro takovou činnost smlouvu o zajištění činnosti. Nejvíce 

 je problematika řešena v rezortu Ministerstva obrany (dále jen MO) dále na Ministerstvu 

vnitra nebo na Ministerstvu zahraničních věcí. 

7.5.1 Smluvně zajištěná činnost pro NÚKIB 

Jedním z nejvíce vytížených smluvně spolupracujících pracovišť s NÚKIB je Oddělení 

speciálního technického zabezpečení Agentury bezpečnosti informací, podřízené Odboru 

bezpečnosti MO. Lze předpokládat, že je ostatními rezorty tato problematika řešena 

obdobnou spoluprací s NÚKIB. 

V případě rezortu MO je zpracován vnitřní předpis 39. normativní výnos Ministra obrany ze 

dne 15. dubna 2013 ve znění pozdějších předpisů - Ochrana utajovaných informací před 

jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování. Při zpracování bylo vycházeno  

z bezpečnostních standardů NATO. Normativním výnosem jsou upřesněny povinnosti  

a odpovědnosti vedoucích organizačních celků rezortu MO, vymezeny základní pravidla  

a opatření pro zajištění ochrany utajovaných informací před jejich únikem vlivem 

kompromitujícího vyzařování s výjimkou organizačních celků Vojenského zpravodajství. 

Jsou zde stanoveny základní zásady pro zřizování, instalaci pracoviště elektronického 

prostředku, zpracování instalačního záznamu a manipulaci s ním, zásady pro vyžadování 

obranných prohlídek. [62] 
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Toto pracoviště je prioritně určeno pro potřeby MO, ale participuje i na zónovém měření 

důležitých objektů státní správy ČR. Výše uvedené pracoviště tedy provádí zónového 

měření, měření útlumových vlastností stíněných komor a zodpovídá za provádění měření  

k určení třídy elektronického prostředku a za zpracování vyhodnocení těchto měření, 

zabezpečení systémové a technické podpory, provádění expertních, analytických  

a technických prací. Dále se jedná o zabezpečení služeb souvisejících s nasazením, 

implementací a provozováním technických prostředků fyzické bezpečnosti v rezortu MO. 

Podílí se na zpracování Instalačního záznamu komponent informačního systému 

nakládajícího s utajovanými informacemi TAJNÉ nebo vyšší, přípravě a zpracování návrhů 

vnitřních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací před jejich únikem vlivem 

kompromitujícího vyzařování, odborné spolupráci, konzultační a kontrolní činnosti v oblasti 

kompromitujícího vyzařování, TEMPEST. Pracovištěm jsou prováděny výběry a zavádění 

nových technických prostředků fyzické bezpečnosti v rezortu MO, navrhovány  

a zpracovávány vnitřních předpisy, technické standardy. Hodnocení nabídek i zpracování 

specifikací technických prostředků fyzické bezpečnosti při přípravě veřejných zakázek.[62] 

7.5.2 Proces certifikace informačních systémů a stínicích komor v ČR 

Základní podmínkou celého procesu je podání žádosti o měření kompromitujícího 

vyzařování, včetně uvedení všech nutných náležitostí. Následně bude měřené zařízení 

předáno NÚKIB včetně předávacího protokolu. Hodnocení zařízení, které má být určeno pro 

zpracování daného stupně utajení, jsou prováděna dle standardů uvedených v kapitole 7.1.  

U zařízení pro zpracování utajovaných informací stupně utajení VYHRAZENÉ nejsou 

(kromě „Prohlášení o shodě“) požadována žádná opatření v oblasti kompromitujícího 

vyzařování. Je jen doporučeno umístění monitoru tak, aby bylo zamezeno optické odezírání 

obrazovky monitoru.  

V případě zpracovávání utajovaných informací stupně utajení DŮVĚRNÉ je přihlíženo  

k charakteru organizace, rozsahu, časovému rozpoložení, způsobu zpracovávaných 

informací. Rizika úniků informací vlivem kompromitujícího vyzařování jsou spjata 

především se zobrazováním informací na monitoru, vkládáním pomocí klávesnice,  

s ukládáním na zálohovací média. Pracovníkem NÚKIB oddělení TEMPEST bude 

posouzeno dle dodané dokumentace či přímo na místě, zda bude prováděno zónové měření.  
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Přísnější požadavky souvisí s typem informací. Pro zpracovávání utajovaných informací 

stupně utajení TAJNÉ nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ, bude zónové měření provedeno zpravidla 

vždy. Pokud jsou zpracovávány utajované informace stupně utajení DŮVĚRNÉ, TAJNÉ 

nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ, vyžaduje se u některých instalací, určených v bezpečnostních 

standardech, napájení ze síťového přívodu vybaveného vysokofrekvenčním filtrem. 

Disponuje-li informační systém vysílačem (Wi-Fi, radiostanice, radiomodem, infračervený 

přenos aj.), je vždy nutná konzultace s oddělením TEMPEST NÚKIB. 

U komponentů informačního systému obsahující paměti RAM (např. tiskárny apod.),  

je nutno počítat s tím, že i po odpojení napájecího napětí můžou zůstat informace v těchto 

pamětech. Tomu je nutno přizpůsobit režim zacházení. V případě odeslání do servisu nebo 

jiné manipulace, je nutno obsah paměti přepsat neutajovanými informacemi a dbát na zřetel 

možnost vložení odposlechových prostředků do komponentů informačního systému. 

Existuje i možnost užití „maskovacích generátorů“, které by měly krýt kompromitující 

vyzařování. Již ve fázi návrhu je nutno brát v úvahu vhodné umístění informačního systému 

vzhledem ke „kontrolovanému prostoru“49, tím dojde ke snížení požadavků na třídu 

použitého prostředku z hlediska kompromitujícího vyzařování a výrazně šetří náklady  

na hardware. Informační systém musí být umístěn co nejdále od volně přístupných míst 

(objekty, veřejná parkoviště), nejlépe v místnostech situovaných do dvora objektu, nebo v 

suterénních místnostech bez oken. Místnosti o alespoň jedno podlaží výše a níže by měli být 

v kontrolovaném prostoru. Informační systém musí být vhodně umístěn v určité vzdálenosti 

od telefonů, faxů, datových, silových a jiných metalických vedení (např. klimatizace, topení, 

voda aj.), a vzhledem k oknům místnosti. 

Informační systém musí být v rámci certifikace, či recertifikace podrobeny kontrole instalace 

v době, kdy je informační systém plně připraven k provozu a zabezpečená oblast je 

organizačně i stavebně ve finálním stavu. Po provedení kontroly je vypracován tzv. 

instalační záznam, který je pak součástí bezpečnostní dokumentace informačního systému  

a je důkazem o provozu dle SDIP a standardů NBÚ.  

                                                 
49 „Kontrolovaný prostor" je dle standardů třírozměrný prostor, obklopující IS, ve kterém je zajištěno, že 

nepovolaná osoba zde nebude provádět nekontrolovatelnou činnost za účelem získání utajovaných informací 

formou kompromitujícího vyzařování. Velikost kontrolovaného prostoru se udává v metrech. V anglickém 

jazyce je označován termínem „Inspectable space“ 
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Certifikace stínicí komory se provádí měřením útlumových vlastností stínicí komory, 

síťového, nebo i datových filtrů. Vlastnosti jsou porovnány s bezpečnostními standardy.  

Je-li NÚKIB rozhodnuto o způsobilosti stínicí komory k ochraně utajovaných informací, 

bude vydán certifikát stínicí komory.  

7.5.3 Porovnání opatření užívaných v ČR 

V ČR je obecně nejlevnějším prostředkem ochrany dat zónování. Např. u bezpečnostních 

složek, nebo zpravodajských služeb se ochrana zónováním používá poměrně často, protože 

ve stacionárních objektech je většinou ostraha objektů zabezpečena a při zachování pravidel 

pro instalaci klasifikovaných informačních systémů, v objektech je možno zajistit 

požadavky kontrolovaného prostoru. 

Horší je tato situace v polních podmínkách, kdy není někdy možné dosáhnout potřebného 

kontrolovaného prostoru. Vzhledem k tomu, že se velitelsko-štábní systémy a pracoviště 

umisťují do stíněných mobilních kontejnerů, je detekce a identifikace vyzařovaných údajů 

značně ztížena. [62] 

Porovnání jednotlivých technik používaných v ČR pro omezení úniku informací 

kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním je provedeno v Tab. 7.1. 

 

     Tab. 7.1 - Porovnání opatření užívaných v ČR pro zamezení úniku informací [autor] 

Opatření* Výhody Nevýhody 

Úprava vlastního 

zařízení 

Poměrně levné řešení 

(desítky tisíc korun) 

Málo účinné (vyšší účinnost v kombinaci 

s kontrolovaným prostorem) 

Stíněná místnost Vysoká účinnost Drahé (miliony korun) 

Zónování, 

kontrolovaný prostor 
Nejlevnější 

Náročné na prostor a ostrahu,         

nejméně spolehlivé 

Opět je nutno zdůraznit, že uvedená opatření mohou být různého stupně a v některých 

případech může být např. kontrolovaný prostor (pokud je dostatečně velký) lepší než špatně 

provedená stíněná místnost.  

Ve vztahu ke kontrolovanému prostoru je nutno zmínit nutnost realizace obhlídek. Správně 

stanovená hranice kontrolovaného prostoru a s tím související obhlídka jsou základním 

předpokladem pro úspěšnou aplikaci ochrany utajovaných informací před jejich únikem 
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vlivem kompromitujícího vyzařování. Pracovník zodpovědný za fyzickou bezpečnost u dané 

organizace je povinen realizovat pravidelné obhlídky kontrolovaného prostoru, u tohoto 

sledovat stav hranice, popř. její údržbu. Prakticky je kontrolovaný prostor ve většině případů 

vymezen zdí, nebo plotem. Tento prostor může uživatel objektu přímo i nepřímo ovlivňovat. 

Informací o zákazu vstupu na pozemek formou výstražných tabulí s textem zákazu vstupu 

(u AČR Vojenský prostor vstup zakázán – Military area do not enter). Nebo právem 

vyprovodit cizí osobu mimo kontrolovaný prostor čili celkově se jedná o opatření 

k zamezení vstupu cizích osob, která jsou součástí projektu fyzické bezpečnosti v oblasti 

režimových opatření. V případě umístění dopravních značek s funkcí zabránit zastavení, 

 či stání může být tímto způsobem posunuta hranice kontrolovaného prostoru ještě dál 

 až za komunikaci, kde je prostor pod správou obecní policie, městského úřadu a PČR. [62] 

Nebezpečí úniků informací kompromitujícím vyzařování ve vztahu k ČR je nejvíce reálné 

na velvyslanectvích ČR v hostitelských zemích. Jestliže nastane situace, kdy je zástupcem 

hostitelského státu nabízeno ČR, aby bylo velvyslanectví umístěno např. v určitém patře 

kancelářského bloku, kde je nad i pod patrem umístěno zázemí místní tajné služby,  

pak je bezpečnost velvyslanectví ČR velmi problematická. V tomto případě bude tedy 

měření a realizace ochranných opatření realizováno dle nejpřísnějších požadavků standardů, 

aby bylo zajištěno vyzařování co nejnižší. Součástí řešení bude určitě stínění všech 

elektronických zařízení (s výjimkou těch, která se používají pro oklamání). V prostředí,  

kde hrozí nebezpečí úniku informací je použití silného stínění nutné. [62] 

7.5.4 Nedostatky ochrany a návrhy na jejich odstranění 

Pro názornost jsou zde uvedeny nejtypičtější příklady nedostatků, které zvyšují míru rizika 

úniků informací vlivem kompromitujícího vyzařování. U každého nedostatku je uveden  

i návrh na jeho odstranění. 

Nepovolený zásah do zařízení  

Certifikovaný informační systém je součástí celého systému bezpečnostních opatření, která 

jsou stanoveny projektem fyzické bezpečnosti. Aby měla veškerá opatření smysl, nesmí dojít 

k pochybení, či nedodržení ve kterékoliv oblasti bezpečnosti. Bezpečnost informačního 

systému bude narušena, dojde-li k jakémukoli neoprávněnému zásahu jak do zařízení a jeho 

komponent, tak do programového vybavení. Typickým příkladem je výměna monitoru, 
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komponentů, kabeláže, připojení mobilního telefonu s nabíječkou do sítě v zabezpečené 

oblasti, přemístění do jiného prostoru. Je nutno uvědomit si, že umístěním zařízení  

do blízkosti vlnovodných materiálů, jako jsou vedení vodičů, trubky teplovodního vytápění, 

rozvody vzduchotechniky, dochází k naindukování kompromitujícího vyzařování na tyto 

materiály a následnému šíření po těchto vedení, což je nežádoucí.  Největší prevencí 

 je všechny plánované změny nejdříve konzultovat s NÚKIB.  

Nedostatky ve fázi projektování 

Dalším nedostatkem je podcenění bezpečnostních opatření pro ochranu informací již ve fázi 

návrhu stavebního projektu. Už při zpracování projektu musí být brán zřetel na dodržení 

podmínek nutných pro zajištění ochrany pro zpracování utajovaných informací. Otázky 

perimetru, vhodného dimenzování prostor, zabezpečená oblast, umístění oken, zdí, umístění 

informačního systému vzhledem kontrolovanému prostoru, je nutno diskutovat 

s bezpečnostním expertem. Zabezpečená oblast by měla být co nejdále od hranice perimetru 

čili směrem ke středu objektu. Čím více bude překážek (např. zdí, místností) mezi 

zabezpečenou oblastí a hranicí perimetru, tím větší bude útlum kompromitujícího 

vyzařování. Budou tak sníženy požadavky na třídu použitého prostředku z hlediska 

kompromitujícího vyzařování a finanční náklady. Je podceněno zejména umístění 

zabezpečené oblasti, kdy je lehkovážně určeno, že bude místnost pro informační systém 

umístěna na hranici perimetru čili hranící bude zeď, a navíc okna směrována ven do ulice. 

Výsledkem pak je, že již ve zkolaudovaném objektu nemusí být prostor pro realizaci opatření 

nutných pro certifikaci informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi. 

Pak je nutno hledat jiná řešení, většinou už za cenu nemalých investic (stínicí komora, 

tempestovaná sestava), které ovšem nebyly plánovány. Pokud nelze dodržet podmínky pro 

úspěšnou certifikaci, může být krajním řešením udělení výjimky ze strany NÚKIB s tím,  

že navrhované funkční řešení předkládá sám žadatel. Většinou se jedná o určitá režimová, 

či provozní řešení, např. zachovat radiový klid, pokud jsou utajované informace 

zpracovávány. 

Legislativní nedostatky 

Z praktického hlediska je legislativa NATO mnohem jednodušší a její aplikace mnohem 

pružnější. Existuje jedno stručné nařízení a ostatní upřesnění jsou realizována konkrétnímu 

druhy směrnic a standardy pro každou oblast zvlášť. Způsob zpracování utajovaných 
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dokumentů v NATO je v porovnání s ČR mnohem praktičtějším. Po obsahové části jsou 

utajované dokumenty NATO souborem utajovaných tak i neutajovaných informací. Čili 

 je možné určitou neutajovanou část dokumentu využít, např. formou výpisu, aniž by došlo 

k porušení zásad administrativní bezpečnosti. V případě ČR je dle zásad administrativní 

bezpečnosti označen stupněm utajení celý dokument, pouze přílohy dokumentu smí být 

 i neutajovaného charakteru. Jeli nutno využít část textu z celého utajovaného dokumentu, 

musí být při zpracování výpisu dodrženy určité postupy dle zásad administrativní 

bezpečnosti. A i s takto pořízeným výpisem je nutno manipulovat dle těchto zásad. Z tohoto 

důvodu byly v současné době registrovány případy, kdy se podle platných právních norem 

ČR nedaly bezezbytku realizovat všechny požadavky na ochranu utajovaných informací 

vlivem úniku kompromitujícího vyzařování.  

V případě AČR bylo realizováno mnoho projektů na realizaci instalací elektronických 

prostředků komunikačních a informačních systémů do bojových vozidel. Problematika 

stísněných prostor v kombinaci se specifiky úkolu bojového vozidla, přítomnost 

elektronických prostředků, např. vysílacích stanic v bojovém vozidle, tak v jeho okolí, jsou 

ve smyslu EMC čili i kompromitujícího vyzařování, velmi vážnými problémy. Při cvičeních 

tak dochází ke konfrontaci všech druhů technik. Ovšem zajištění ochrany utajovaných 

informací musí být realizováno jen elektronickými prostředky certifikovanými NÚKIB. 

Pokud jsou tyto prostředky certifikovány např. NSA50 (NATO) tak pro území ČR je tato 

certifikace neplatná. V těchto případech pak může být toto cvičení jen v režimu NATO 

informací, nebo pro stupně MISSION SECRET apod. Pokud mají být na území ČR 

provozovány tyto prostředky, jsou akreditované jen pro taktickou informaci, která má 

omezenou dobu utajeni. Definicí „taktické informace“, viz zákon [34], mělo dojít ke zlepšení 

v oblasti ochrany utajovaných informací, ale z praktického hlediska je formulace 

nedostatečná a zcela jednoznačně nepřispívá k úplnému řešení problematiky účinné ochrany 

informací.  

Podle mého názoru by bylo vhodnější řešit praktické aplikace podobným způsobem jako  

je to řešeno v rámci NATO, či EU, kdy jsou definovány buď tzv. taktické systémy (NATO) 

                                                 
50 National Security Agency - Národní bezpečnostní agentura USA 
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nebo tzv. taktické prostředí (EU). Pro praktické aplikace na taktické systémy, by tak bylo 

vhodné zákonem ustanovit pravidlo, že při cvičeních bude v rámci provozu taktických 

systémů užíváno konkrétních elektronických prostředků certifikovaných NSA pro NATO, 

případně ENISA51 pro EU. Tím by pak buď už nebyla nutná certifikace NÚKIB a tato 

technika pak bude v provozu v souladu s legislativou anebo by toto ustanovení Zákona 

umožňovalo NÚKIB certifikovat používané elektronické prostředky. V souvislosti s výše 

uvedeným, by bylo vhodné stanovit, co je definováno jako taktické prostředí, např. že jím 

bude bojová činnost, nebo činnost při cvičení organizačních celků ozbrojených složek. 

Takovými legislativními opatřeními by pak vznikl prostor pro provoz elektronických 

prostředků v souladu s platnou legislativou. Toto je dle mého názoru nutným krokem, jelikož 

AČR disponuje množstvím techniky s certifikátem NSA. Jediné možné využití této techniky 

v současné době, je při činnosti v Úkolových uskupení AČR v zahraničních misích, kde  

je tento certifikát nutný. 

Zařízení neodpovídající normativním požadavkům 

S tím, jak jsou zvyšovány hodinové kmitočty, jsou na trh uváděny stále další a další 

bezdrátová a síťová zařízení. Rozvojem digitálních elektronických zařízení ve všech 

oblastech průmyslu, která donedávna pracovala pouze na analogovém nebo mechanickém 

principu, je i zvýšena důležitost dodržení EMC, a tím je přispíváno k novým problémům. 

Různými průmyslovými odvětvími, zejména v zemích východní Asie, jsou produkovány 

levné výrobky neslučitelné s normativními požadavky platné v ČR na elektronická  

a elektrická zařízení.  Zde je zodpovědnost zejména na straně zákazníka. V tomto smyslu 

může být prevencí takto zakoupený prostředek nechat na vlastní náklady proměřit, nebo jej 

nakonec vůbec neuvádět do provozu. 

Podcenění v přístupu k ochraně osobních údajů a citlivých dat 

Jelikož je zákonem stanovena povinnost zabývat se otázkou ochrany utajovaných informací 

před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování u utajovaných informací stupně 

DŮVĚRNÉ a vyšších, je zde předpoklad, že většina veřejných institucí, úřadů, bank, 

spořitelen, pojišťoven, nemocnic apod. informacemi těchto stupňů utajení nedisponuje  

ve vztahu ke komunikaci s veřejností. Tato veřejně přístupná místa mají zpracován projekt 

                                                 
51The European Union Agency for Network and Information Security-Agentura Evropské unie pro 

bezpečnost sítí a informací 
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fyzické bezpečnosti, zajištěn dohled ostrahy, využití všech technických prostředků, což jsou 

opatření, které jsou bezesporu výsledkem analýzy rizik a projektu fyzické bezpečnosti. Dle 

mého názoru je nutno upozornit na to, že i když jsou citlivá data zpracovávána výše 

uvedenými subjekty charakteru neutajovaných informací, je nutno brát v úvahu otázku úniku 

těchto citlivých dat vlivem kompromitujícího vyzařování velmi vážně. Osobní údaje, 

pohyby na účtech, údaje o zdravotním stavu, rodinné poměry, fotografie apod. jsou 

informace, které je možno zneužít ke kompromitaci, diskreditaci, společenskému znevážení 

apod. Proto by už v rámci návrhu projektu mělo být promyšleno jak efektivně 

a s co nejnižšími náklady zajistit ochranu citlivých dat před jejich únikem vlivem 

kompromitujícího vyzařování. Zvážit zejména umístění přepážek přístupných veřejnosti, za 

kterými jsou na informačních systémech data zpracovávaná, nevyužívat metalická vedení, 

ale optickými kabely, stíněné napájecí kabely, vysokofrekvenční síťové filtry. Popř. již  

za velkých finančních investic využít možnosti tempestovaných sestav, či využít rušičů 

signálů za dodržení všech platných norem. Byla by to jen preventivní nadstavba celkové 

bezpečnosti, protože to legislativně není nařízeno. Je nutno zdůraznit, že tato místa jsou 

ideální pro odposlechy citlivých dat a ochrana v tomto směru je nulová. 

Závěrem této kapitoly je zde pro zajímavost uveden jeden příklad improvizovaného způsobu 

přispívající ke ztížení detekce kompromitujícího vyzařování, kdy je cílem zajistit co největší 

radiový šum čili uvést do provozu co nejvíce elektrických spotřebičů. Čím více je v blízkosti 

informačního systému vyzařovaných elektromagnetických signálů, tím je detekce a získání 

žádaného signálu s utajovanou informací náročnější. Na tomto příkladu je názorně vidět jak 

lze nedostatek (umístění cizích spotřebičů v blízkosti informačního systému) využít  

ke ztížení odposlechu. To ale jenom za předpokladu, že informační systém nakládající 

s utajovanými informacemi bude napájen zcela odděleně (pomocí správně zvoleného 

vysokofrekvenčního filtru). Tento příklad je zde uveden jen z důvodu pochopení dané 

problematiky v praxi. Prakticky je už z pohledu TEMPEST porušením ochrany to,  

že informační systém nakládající s utajovanými informacemi nemá zabezpečeno oddělené 

napájení a dojde k úniku připojením jakýchkoli spotřebičů přímo do sítě v zabezpečené 

oblasti, např. z důvodu naindukování kompromitujícího vyzařování na přívodní vodič 

spotřebiče a skrze něj následnému šíření dál do celé elektrovodné sítě. 
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Závěr  

V současnosti, kdy je možno výpočetní techniku najít ve všech oborech lidské činnosti  

a mnohdy na ní závisí ekonomická stabilita nebo životy lidí, není možno divit se, že existuje 

snaha chránit data před zneužitím. Je třeba říci, že úniky informací kompromitujícím 

vyzařováním jsou jedním ze způsobů, kterými je možno neoprávněně získat cizí data.  

Proto bylo z výše uvedených důvodů cílem práce analyzovat způsoby získávání informací 

z kompromitujícího vyzařování a v souvislosti s tímto druhem úniků informací, analyzovat 

možné způsoby ochrany těchto informací. 

V diplomové práci jsou v úvodní části vyloženy základní pojmy z oblasti informací, popsán 

historický vývoj získávání informací od dob rozvoje prvních komunikačních prostředků  

až po současnost, byl vyhodnocen význam informace nutnost zajištění její ochrany. 

V analytické části je provedena analýza právního stavu v oblasti ochrany utajovaných 

informací v ČR, kdy byl průběžně hodnocen vývoj právní úpravy v této oblasti od dob první 

republiky až po současnost. Je evidentní, že aktuální stav v oblasti ochrany utajovaných 

informací je výsledkem postupného přizpůsobování se bezpečnostním požadavkům EU 

 a NATO. Proto byla další část analýzy zaměřena i na právní stav v nadnárodní úrovni. 

Výsledkem analýzy je i přehled a význam všech právních předpisů souvisejících s ochranou 

utajovaných informací, který byl podkladem pro zpracování všech částí práce.  

Analýza možných způsobů úniků informací je zpracována formou identifikace rizik, 

vyplývajících z hrozeb, působících na utajované informace v dílčích oblastech bezpečnosti. 

Podklady k analýze byly získány z praxe a z výročních zpráv NBÚ. Největší hrozbou 

 je vyhodnocen lidský faktor. Teoretické vymezení problematiky kompromitujícího 

vyzařování, je řešeno od fyzikálních základů elektromagnetického záření, kdy je známo,  

že každé elektronické zařízení šíří do prostoru svým provozem elektromagnetické záření. 

Jsou vysvětleny principy elektromagnetické kompatibility, pojednávajících o vztazích mezi 

zdroji záření, kdy může jedno zařízení ovlivňovat jiné. Je definován význam 

kompromitujícího záření, kterým je elektromagnetické záření elektronické prostředku 

nakládajícího s utajovanou informací. Nebezpečím je možnost detekce těchto záření  

a následná rekonstrukce utajované informace z tohoto záření. Byly vyhodnoceny zdroje 

úniků informací elektromagnetickým vyzařováním. Hlavními zdroji úniků jsou obrazovky 
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monitorů, sériové linky, části počítačových sestav. Nebezpečím úniků jsou vlnovodné 

materiály schopné naindukovat záření a dál signály šířit po těchto vlnovodech. 

Dle výsledků předchozí analýzy je pro optimalizaci ochrany utajovaných informací 

zpracován soubor opatření minimalizující rizika úniků informací, a to v celém spektru všech 

bezpečností. Míra úspěchu organizace je přímo úměrná ke kvalitě personální politiky  

a ta musí být vždy kvalitní. V oblasti úniků informací kompromitujícím vyzařováním jsou 

tyto úniky minimalizovány souborem opatření nazývaných „TEMPEST“ a tato jsou funkční 

jen pokud nedojde k zanedbání některého z článků bezpečnostních. Základními způsoby 

ochrany jsou ochrana stíněním, aplikace filtrů, zónování, tempestované soustavy. 

Stěžejní částí této práce je vyhodnocení aktuálního stavu ochrany informací před jejich 

únikem vlivem kompromitujícího vyzařování v ČR. Odpovědnou institucí je NÚKIB, který 

provádí certifikaci informačních systémů a stínících komor. Jde o soubor postupů, jejichž 

výsledkem je zajištění provozu informačního systému, stínící komory, za dodržení 

požadavků standardů. V ČR je nejlevnějším prostředkem ochrany dat zónování. Nejdrahším 

způsobem je stíněná komora a tempestované sestavy. Byly vyhodnoceny nedostatky jako 

nepovolený zásah do zařízení (přemístěním, výměnou apod.). Nedostatky ve fázi 

projektování ve vztahu k zónování, kdy se až po realizaci stavby dodatečně řeší, kde se 

budou utajované informace zpracovávat. Legislativní nedostatky, kdy je naše legislativa a 

systém složitější v porovnání s NATO, EU. V AČR je nesoulad certifikací NSA, ENISA s 

certifikací NÚKIB, kdy je pro provoz elektronických prostředků  na našem území nutná 

certifikace NÚKIB a to i ve vztahu k „taktické informaci“ (tato definice nedostatečná). Další 

nedostatky jsou provozu zařízení z neprověřených zdrojů, zde je rizikem nedodrženi EMC. 

U veřejných institucí (banky, úřady apod.) je podceněna  ochrana osobních údajů a citlivých 

dat (informační systémy za přepážkou, jsou rizikem kompromitujícího vyzařování). 

Přínosem této práce je rozšíření povědomí o řešené problematice, protože přístup ke zdrojům 

je značně složitý. Dokumenty, protokoly a ostatní materiály zabývající se ochranou 

utajovaných informací před únikem vlivem kompromitujícího vyzařování jsou podle 

Nařízení vlády [36] klasifikovány od stupně utajení VYHRAZENÉ až do stupně utajení 

PŘÍSNĚ TAJNÉ. Dle mého názoru byly v této práci splněny stanovené cíle. 
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