
 
Pokyny pro zacházení s utajovanými skutečnostmi (VS) 

stupně utajení 
VYHRAZENÉ – VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

(Pokyny VS-NfD) 
 
Pokyny jsou připraveny pro informování pracovníků úředních míst o obecném zacházení 
s utajovanými skutečnostmi zařazenými do stupně VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH), ale zejména pro smlouvy se soukromými firmami a organizacemi o 
poskytování služeb, zařazených do stupně utajování VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH). Ustanovení těchto pokynů by měla být zahrnuta do úpravy smlouvy. 
 
I. Obecně 
 
1. Oprávnění k přístupu a předávání 
 

1.1. Utajované skutečnosti stupně utajení VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH) se mohou zpřístupňovat pouze těm osobám, které musí získat 
informace v souvislosti s prováděním zakázky nebo při přípravě zakázky (podle zásady 
„Informovat pouze v případě nutnosti“). Osobám, majícím oprávněný přístup, se musí 
tyto pokyny prokazatelně oznámit před přístupem k těmto utajovaným skutečnostem; 
jsou upozorněny na jejich zvláštní odpovědnost za ochranu utajovaných skutečností 
podle těchto pokynů a na případné trestně-právní nebo smluvně-právní důsledky v 
případě jednání v rozporu s nimi. 
U tohoto stupně utajení nejsou nutná další opatření, jako je postup zabezpečení utajení 
Spolkového ministerstva hospodářství a technologie (BMWi), bezpečnostní kontroly 
nebo formální hlášení návštěvy. 

1.2. O obsahu utajovaných skutečností je vůči nezúčastněným nutno zachovat mlčenlivost. 
Ze zpracovávání těchto utajovaných skutečností se musí vyloučit pracovníci, kteří se 
projevili jako nevhodní pro zacházení s podobnými utajovanými skutečnostmi nebo 
kteří porušili povinnost utajení. 

1.3. Utajované skutečnosti zařazené do stupně VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH) se smějí předávat jen vládním místům, mezistátním organizacím 
a dodavatelům, kteří se podílejí na programu / projektu / zakázce a musí mít přístup 
k informacím v souvislosti se zpracováním programu / projektu / zakázky. Před 
předáním utajovaných skutečností zařazených do stupně VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR 
DEN DIENSTGEBRAUCH) nezúčastněným mezistátním organizacím nebo 
dodavatelům z nezúčastněných zemí je nutno získat písemný souhlas úředního 
zadavatele utajované skutečnosti. Zásadně je přitom zapotřebí dohoda o vzájemné 
ochraně utajovaných skutečností (viz také § 23 VSA). 

1.4. V Německu se BMWi může u dodavatele utajované skutečnosti přesvědčit o 
dodržování ustanovení těchto pokynů. Pokud je zadavatelem úřad, může i on využít 
práva kontroly podle věty 1. 

1.5. Zařazení utajované skutečnosti se ruší po 30 letech po 1. lednu roku, následujícího po 
zařazení do stupně, pokud není stanovena jiná lhůta. U mezinárodních zakázek je 
nutno konzultovat BMWi, pokud neexistují žádné programové nebo projektové dohody 
(viz také § 26 VSA). 

 
 
 
 

2. Opatření pro zpracování 
 
2.1.  Označování a užívání, případně úschova 



  

Dokumenty a materiál stupně utajení VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH) se musí značit, nakládat s nimi a uchovávat takto: 

 

2.1.1. Dokumenty se musí označit černým nebo modrým otiskem razítka, vytištěním „VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ na horním okraji každé popsané stránky a všech 
odpovídajícím způsobem do stupňů zařazených příloh, resp. v případě mezinárodních 
nebo zahraničních utajovaných skutečností se musí přerazítkovat odpovídajícím 
německým označením. U knih, brožur apod. postačí označení na vazbě a na titulní 
straně. Pokud každá popsaná strana zahraniční knihy nebo zahraniční brožury nese 
zahraniční stupeň utajení, postačí označení německým stupněm utajení na vazbě nebo 
na titulní straně. 

2.1.2. Materiál zařazený jako VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) 
(např. přístroj, vybavení) nebo datové nosiče (např. diskety, CD, mikročipy, mikrofiše) 
se také musí označit, resp. zásadně přerazítkovat jasně viditelně na materiálu jako 
takovém nebo – pokud to není možné – na obalech materiálu k úschově. 

2.1.3. Utajované skutečnosti se musí uchovávat v uzavřených místnostech nebo zásobnících 
(ve skříních, v pracovních stolech atd.). Mimo tyto prostory nebo zásobníky se musí 
neustále uchovávat, resp.užívat tak, aby neoprávněné osoby neměly přístup 
k utajovaným skutečnostem nebo do nich nemohly nahlížet. 

2.1.4. Prozatímní materiál s utajovanými skutečnostmi (např. předběžné návrhy, 
stenografické zápisy, zvukové nosiče, fólie) se musí chránit proti nahlížení 
neoprávněných osob stejným způsobem jako referenční dokument. Prozatímní materiál 
s utajovanými skutečnostmi, který se nepředá třetím osobám a který se okamžitě 
zlikviduje, nemusí být označen jako utajovaná skutečnost . 

 
2.2. Předávání 
 

2.2.1. Předávání se v Německu provádí prostřednictvím poslíčků nebo formou zásilky 
doručovací službou v jednoduché uzavřené obálce, resp. schránce. Obálka, resp. 
schránka nejsou označeny jako utajované skutečnosti. 

2.2.2. Utajované skutečnosti se prostřednictvím soukromé doručovací služby mohou zasílat 
do zahraničí jako běžný dopis, resp. balíček nebo jako letecká nebo lodní zásilka, 
pokud zadavatel utajované skutečnosti výslovně nezakázal tento způsob zásilky nebo 
nestanovil jiný způsob pro zásilku do zahraničí. Zadavatel utajované skutečnosti přitom 
musí respektovat mezistátní dohody, resp. zvláštní programové nebo projektové 
dohody. 

 
2.3. Likvidace / vrácení 
 

2.3.1. Aby se zabránilo větším stavům utajovaných skutečností, musí se již nepoužívané 
utajované skutečnosti zlikvidovat nebo vrátit zadavateli utajované skutečnosti. 

2.3.2. Utajované skutečnosti, včetně prozatímního materiálu s utajovanými skutečnostmi, se 
musí zlikvidovat tak, aby obsah již nebyl patrný a aby se už nemohl patrným stát. 

 
2.4. Ztráta, neoprávněné předávání, vyhledávání utajovaných skutečností nebo 

nerespektování pokynů 
 

Ztráta, neoprávněné předávání a vyhledávání utajovaných skutečností nebo 
nerespektování těchto pokynů se musí okamžitě sdělit prostřednictvím zmocněnce pro 
zabezpečení utajení nebo zplnomocněnce pro bezpečnost soukromé organizace – 
pokud byl jmenován – německému zadavateli utajované skutečnosti a BMWi (oddělení 
VI B 3), aby byla omezena případně vzniklá škoda a aby se objasnil tento případ. 
 
 

2.5. Návštěvy 
 



Návštěvy v zahraničí nebo ze zahraničí s přístupem k utajovaným skutečnostem  
stupně utajení VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) nebo 
srovnatelným stupněm utajení se sjednávají zpravidla bezprostředně mezi vysílajícím a 
navštěvovaným zařízením. Neexistují žádné speciální formální předpisy. 
 

2.6. Zakázky 
 
2.6.1. Všechny dodavatele /subdodavatele utajovaných skutečností musí zadavatel 

smluvně zavázat k tomu, aby respektovali ustanovení těchto pokynů. Přitom je nutno 
poukázat na to, že jejich nedodržení může mít za následek zrušení smlouvy, nebo částí 
smlouvy. 

2.6.2. U nabídek, resp. při výzvách k předání zakázek a po provedení zakázek se musí 
utajované skutečnosti uchovávat podle předpisů až do zrušení zařazení do stupňů, co 
nejdříve zlikvidovat nebo vrátit.  

2.6.3. Dodavatelé / subdodavatelé utajovaných skutečností v zahraničí se musí smluvně 
zavázat, aby dodržovali předpisy svého příslušného bezpečnostního úřadu pro 
zacházení s utajovanými skutečnostmi srovnatelného stupně utajení. Pokud v zemi 
dodavatele / subdodavatele utajovaných skutečností neexistuje srovnatelný stupeň 
utajení, je nutno zapojit BMWi (oddělení VI B 3), které s příslušným zahraničním 
úřadem sjedná ustanovení na ochranu. Předání se pak může uskutečnit jen se 
souhlasem BMWi. 

 
 
II. Využívání informační techniky (IT) 
 
1. Zpracování 
 
1.1. Pokud se informační technika využívá pro zpracování utajovaných skutečností 

zařazených do stupně VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH), pak 
se na ochranu utajovaných skutečností (podle části I, body 1.1 a 1.2) musí provést 
vhodná informačně-technická opatření a / nebo materiální a organizační opatření. 

1.2. Před zpracováním nebo uložením utajovaných skutečností zařazených do stupně 
VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) do paměti je nutno 
zabezpečit, aby přístroj nebo interní síť nebyly bezprostředně (tzn. bez ochrany 
prostřednictvím firewallu) napojeny na internet, pokud nebyla použita další opatření 
podle bodu 3.3. 

1.3. Při zpracování utajovaných skutečností zařazených do stupně VYHRAZENÉ (VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) přicházejí do úvahy zejména tato opatření: 

 

• přehled osob s oprávněným přístupem, 
• využití identifikačních a ověřovacích mechanismů (např. přihlašování do 

systému /login/, heslo), 
• vhodné bezpečnostní pokyny pro informační techniku (ve vztahu na jednotlivé 

pracoviště nebo na celý podnik). 
Radiokomunikační klávesnice a radiokomunikační sítě se smějí používat jen tehdy, 
pokud je schválil Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI). 

1.4. Pokud se pro zpracování nebo uložení dat zařazených do stupně VYHRAZENÉ (VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) použijí přenosné systémy informační techniky 
(např. notebook nebo handheld), musí se používaná paměťová média zašifrovat 
produkty, schválenými BSI. Pokud nejsou k dispozici programy a přístroje s povolením 
BSI, lze použít produkty, certifikované Spolkovým úřadem pro bezpečnost informační 
techniky, podle Common Criteria, hloubka zkoušky minimálně EAL 3. 

1.5. Přenosné datové nosiče (např. diskety, CD, výměnné disky), obsahující data zařazená 
do stupně VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) v nekódované 
podobě, se musí označit podle části I, bod 2.1.2 a uchovávat podle části I, bod 2.1.3. 



1.6. Vymazání nosičů dat se musí provádět softwarovými produkty, které předpokládají 
minimálně dvojité přepsání. Přitom by se měly využít produkty, které doporučuje BSI. 

1.7. Informační techniku a nosiče dat je nutno zkontrolovat z hlediska napadení viry 
(zejména trojskými koni nebo červy), dříve než s nimi budou zpracovány utajované 
skutečnosti stupně utajení VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH). 
Tato kontrola se musí opakovat v pravidelných časových intervalech. 

1.8. Ke zpracování se nesmí používat soukromá informační technika (např. laptopy), 
software nebo datové nosiče. V informačních systémech používaných pro utajované 
skutečnosti stupně utajení VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) se 
nesmí používat žádné soukromé softwary nebo soukromé nosiče dat. 

1.9. Na pevně instalovaných nosičích dat, obsahujících data zařazená do stupně utajované 
skutečnosti VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) v nešifrované 
podobě, se musí utajované skutečnosti vymazat podle bodu 1.6, dříve než datové 
nosiče v rámci údržby nebo oprav komponentů informační techniky opustí úsek osob 
s oprávněným přístupem. Pokud není možno provést vymazání, musí se nosiče dat 
demontovat a ponechat u sebe, resp. se podnik pověřený provedením údržby / opravy 
musí smluvně zavázat k dodržování pravidel těchto pokynů. 

 
2. Přenos 
 
2.1 Při přenosu telekomunikačními nebo jinými technickými komunikačními spoji (včetně 

služeb on-line, jako jsou www, FTP, TELNET, e-mail atd.) v Německu se utajované 
skutečnosti musí šifrovat šifrovacím systémem, který schválil a certifikoval BSI (§ 40 
VSA) nebo který schválilo BMWi. Výjimečně je nešifrovaný přenos přípustný v těchto 
případech: 
a) v rámci pevných sítí u telefonických hovorů, při videokonferencích a u dálkového 

kopírování a dálnopisů, pokud mezi odesílatelem a příjemcem pro potřebný způsob 
přenosu neexistuje žádná možnost šifrování a pokud zadavatel utajované 
skutečnosti při zadávání zakázky výslovně nepožaduje šifrování. Odesílající strana 
se před přenosem musí přesvědčit, že je spojena s požadovaným příjemcem, 

b) v rámci uzavřené sítě (LAN), pokud se provozuje výhradně v místně souvislém 
vlastním firemním areálu a pokud jsou přenosová zařízení chráněna proti 
bezprostřednímu přístupu neoprávněných osob. 

2.2 Při přeshraničním elektronickém přenosu musí metody šifrování uvést v soulad národní 
úřady pro bezpečnost zúčastněných zemí. Pokud v určitém programu / projektu byly 
sjednány zvláštní bezpečnostní pokyny pro přenos, musí se dodržovat. V případě 
potřeby podá další informace BMWi (oddělení VI B 3). 

 
3. Opatření na ochranu důvěrnosti 
 

Dále uvedená doporučovaná opatření mají zabezpečit důvěrnost elektronicky 
uložených utajovaných skutečností. V první řadě neslouží zaručení integrity a 
použitelnosti dat. 
 
Musí se rozlišovat tři různé výchozí situace: 

 
3.1 Samostatné počítačové pracoviště nebo sítě s uzavřenými uživatelskými 

skupinami, které nejsou spojeny s jinými sítěmi 
 

-    Operační systém musí zaručovat diferencovaný uživatelský profil a ochranu 
přístupu až na úroveň souborů, aby byla zaručena zásada „Informovat pouze 
v případě nutnosti“ (např.Unix/Linux, Win NT, Win 2000, Win XP). 

-    Musí existovat přihlašovací jméno (login) a heslo (password). Heslo musí 
obsahovat minimálně 6 alfanumerických míst, zvláštních znaků; velká a malá 
písmena. 



-    Heslem musí být chráněn také BIOS. 
-    Start systému informační technologie (boot) smí být zásadně možný jen z pevného 

disku. 
-    Pokud možno, měl by existovat jeden disk RAM pro dočasné soubory (uživatelská 

pomůcka). 
-    Musí být instalován aktuální antivirový program.  
-    U sítí by měl být nainstalován vlastní diskový oddíl (partition) pro ukládání dat 

s utajovanými skutečnostmi na serveru. 
 

3.2 Uzavřené sítě s připojením na e-mail směrem ven 
 

Kromě bodů, uvedených pod 3.1, musí být navíc 
 

- k dispozici síť na základě serveru, ve které je server v úseku chráněném pro 
přístup, 

- k dispozici firewall, buď na serveru, nebo jako vlastní systém informační techniky (a 
příp. navíc server pro elektronickou poštu) také v úseku chráněném pro přístup,  

- použit filtr balíčku; možný je Application Gateway, 
- každá další adresa IP, kromě serverů IP, skrytá směrem ven (server DNS) 
- přenos utajovaných skutečností stupně utajení VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH) prováděn šifrovaně, přičemž pro zašifrování se smějí použít 
pouze produkty schválené BMWi; šifry se zásadně nesmějí ukládat na pevném 
disku. Uvnitř podniku musí být stanovena závazná ustanovení pro uživatele a musí 
k nim proběhnout školení. Jakmile je k dispozici nejnovější bezpečnostní update 
používaných softwarů, musí se integrovat, zejména i na firewall. 

 
3.3 Samostatný PC (standalone) nebo uzavřené sítě s e-mailem a internetovým 

připojením 
 

Kromě bodů, uvedených pod 3.1 a 3.2, musí být navíc 
 

- k dispozici firewall a Application Gateway, 
- použita ustanovení Příručky základní ochrany Spolkového úřadu pro bezpečnost 

informační techniky pro hesla 
- data utajovaných skutečností stupně utajení VYHRAZENÉ (VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH) udržována na serveru ve vlastním diskovém oddílu 
(partition), resp. ve speciálně chráněném datovém úseku; odpovídajícím způsobem 
se musí používat dané ochranné mechanismy. 

 
Podle rozsahu je nutné zřízení vlastní virtuální privátní sítě (VPN), např. pro jednu 
skupinu uživatelů nebo pro projekt. 

 
 


