Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.


Seznam utajovaných skutečností v působnosti 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


Pořadové	Utajovaná skutečnost              		Stupeň utajení
číslo		Úřad	Organizace



	Státní systém fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných
	zařízení
	Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení
	zařazených do I. kategorie
1.	Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany	T	T
2.	Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění
	fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany	T	T
3.	Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-
	-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky
	a rozbory hodnocení účinnosti	T	T
4.	Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky
	s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičení	T	T
5.	Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany
	jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povolení	T	T
6.	Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republiky	D	D
	Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení
	zařazených do II. a III. kategorie
7.	Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany	D	D
8.	Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění
	fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany	D	D
9.	Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová
	dokumentace, takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory
	hodnocení účinnosti	D	D
10.	Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky
	s držitelem povolení, jejich výsledky a rozbory	D	D
11.	Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky
	k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti
	jadernému zařízení	D	D
	Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do
	I. a II. kategorie
12.	Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy	T	T
13.	Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy
	přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení	T	T
14.	Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve
	střeženém prostoru jaderného zařízení	D	D
	Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do
	III. kategorie
15.	Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy	D	D
16.	Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy
	přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského
	sledování dopravy	D	D
	Kontrola zákazu chemických zbraní
17.    Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly Protected
V
V
          Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní



18.	Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech, obsahující zakázanou informaci (informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů10))
V
V

 





