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  I I I .  
 

N á v r h  
ZÁKON 

ze dne ………. 2016 
o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně souvisejících zákonů  

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  
 

ČÁST PRVNÍ  
ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE 

 
Hlava I 

Základní ustanovení 
§ 1 

 Úřad pro zahraniční styky a informace (dále jen „úřad“) je zpravodajskou 
službou České republiky a ozbrojeným bezpečnostním sborem.  
      

§ 2 
 (1) Úkolem úřadu je zajišťovat bezpečnost, svrchovanost a územní celistvost 
České republiky a chránit její demokratické základy.  
 (2) Úřad v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem  
a) chrání zahraničně politické, ekonomické a vědecko výzkumné zájmy České 
republiky, 
b) předchází a zamezuje hrozbám v oblasti boje proti terorismu, podpory terorismu 
a jeho financování a v oblasti kybernetického prostoru, 
c) se podílí na dodržování pravidel národních a mezinárodních kontrolních režimů 
v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení, obchodování a nakládání se zbraněmi, 
střelivem, vojenským materiálem a zbožím a technologiemi dvojího užití, 
d) zajišťuje bezpečnost úřadu. 
 

§ 3 
 Úřad působí na území České republiky jen v případě, že tato činnost souvisí 
s plněním úkolů úřadu v zahraničí.  
 

§ 4 
 (1) Úřad při plnění svých úkolů dbá na ochranu práv a svobod zaručených 
Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech 
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a základních svobodách, které jsou součástí právního řádu; základní práva 
a svobody lze omezit jen v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným tímto 
zákonem. 
 (2) Při podávání zpráv a plnění úkolů uložených úřadu vládou a prezidentem 
republiky postupuje úřad odborně, rychle a účinně; přitom nedbá na politické 
smýšlení nebo na členství příslušného ústavního činitele v politické straně nebo 
politickém hnutí. 

 
Hlava II 

Postavení příslušníka úřadu a zaměstnance zařazeného v úřadu a jejich 
základní povinnosti  

§ 5 
 (1) Úkoly úřadu plní fyzické osoby, které v úřadu vykonávají službu podle 
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „příslušník“), 
a zaměstnanci zařazení v úřadu (dále jen „zaměstnanec“), kteří se na plnění úkolů 
úřadu a zajištění jeho činnosti podílejí v rozsahu, který určuje statut úřadu. 
 (2) Příslušník a zaměstnanec jsou při plnění svých úkolů povinni dbát cti, 
vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti 
s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná nepřiměřená újma.  
 (3) Příslušník prokazuje svou příslušnost k úřadu služebním průkazem nebo 
odznakem příslušníka s evidenčním číslem. 
 

Hlava III 
Oprávnění příslušníka 

§ 6 
Prokázání totožnosti 

 (1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, 
příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, 
adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní 
příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřený účelu 
zjišťování totožnosti. 
 (2) Příslušník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti osoby 
a) vstupující do úřadem chráněného objektu nebo z tohoto objektu vycházející,  
b) zdržující se v bezprostřední blízkosti úřadem chráněného objektu nebo v místě,  
z něhož lze tento objekt účinně ohrozit, je-li důvodná obava, že osoba svým 
jednáním chráněný objekt ohrozí, 
c) o které lze důvodně předpokládat, že svým jednáním ohrozí osobu, jejíž 
bezpečnost úřad zajišťuje. 
 (3) Příslušník je oprávněn předat osobu uvedenou v odstavci 2 nejbližšímu 
útvaru Policie České republiky, jestliže osoba  
a) odmítne prokázat svou totožnost, 
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b) nemůže prokázat totožnost ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti 
příslušníkem, nebo 
c) je-li podezření, že osoba uvádí o sobě nepravdivé údaje. 

(4) O předání osoby Policii České republiky sepíše příslušník úřední záznam. 
 

§ 7 
Podání vysvětlení 

 (1) Příslušník je oprávněn požadovat potřebné vysvětlení od osoby zdržující 
se v bezprostřední blízkosti úřadem chráněného objektu nebo v místě, z něhož lze 
tento objekt účinně ohrozit, je-li důvodná obava, že osoba svým jednáním chráněný 
objekt ohrozí.  
 (2) Nesdělí-li osoba důvod své přítomnosti v místech uvedených v odstavci 1, 
je příslušník oprávněn ji vyzvat, aby se bez zbytečného odkladu dostavila do sídla 
úřadu nebo objektu útvaru Policie České republiky k sepsání úředního záznamu o 
podání vysvětlení. 
 (3) Vysvětlení může odepřít osoba, která by jím sobě nebo osobě blízké 
způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt. 
Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou 
nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna 
příslušným orgánem nebo osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost má. Příslušník je 
povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení. 
 (4) Odmítne-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů 
vyhovět výzvě podle odstavce 2, může být předvedena příslušníkem do sídla úřadu 
nebo objektu útvaru Policie České republiky k sepsání úředního záznamu o podání 
vysvětlení. Úřední záznam o podání vysvětlení musí být s osobou sepsán bez 
zbytečného odkladu po jejím předvedení; po sepsání úředního záznamu příslušník 
osobu propustí, nebrání-li tomu zákonné důvody. O předvedení sepíše příslušník 
úřední záznam. 

 
§ 8 

Použití zbraně 
 (1) Příslušník je oprávněn držet a nosit služební střelnou zbraň, k jejímuž 
používání byl vycvičen, a použít ji 
a) v případech nutné obrany nebo krajní nouze1), nebo  
b) jestliže osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozba namířenou 
střelnou zbraní nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu příslušníka směřujícího 
k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby. 
 (2) Před použitím střelné zbraně je příslušník povinen vyzvat osobu, proti které 
zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že jinak použije 
střelnou zbraň. Od výzvy s výstrahou může příslušník upustit jen tehdy, jestliže je 
bezprostředně ohrožen život nebo zdraví příslušníka anebo jiné osoby. 
                                                            
1) § 28 a 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (3) Při použití střelné zbraně musí příslušník dbát potřebné opatrnosti, 
zejména aby neohrozil životy jiných osob a aby co nejvíce šetřil život osoby, proti 
které střelnou zbraň použije. 
 (4) Příslušník je povinen zamezit protiprávnímu jednání osoby jiným mírnějším 
způsobem, jestliže je tento způsob v dané situaci dostatečný, nebo pokud by bylo 
použití střelné zbraně zjevně nepřiměřené povaze a nebezpečnosti tohoto 
protiprávního jednání. 

 
§ 9 

Donucovací prostředky 
 (1) Donucovacími prostředky jsou 
a) hmaty, chvaty, údery a kopy, 
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, 
c) obušek nebo jiný úderný prostředek,   
d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu 
s dočasně zneschopňujícími účinky, 
e) úder střelnou zbraní, 
f) hrozba namířenou střelnou zbraní, 
g) varovný výstřel, 
h) pouta. 
 (2) Příslušník je oprávněn při zajišťování bezpečnosti své osoby, úřadem 
určených osob nebo chráněných objektů použít donucovací prostředek, k jehož 
používání byl vycvičen. 
 (3) Příslušník je oprávněn použít pouze donucovací prostředek, který umožní 
dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku 
osoby, proti které zakročuje. 
 (4) Před použitím donucovacího prostředku je příslušník povinen vyzvat 
osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že 
jinak použije donucovací prostředek. Od výzvy s výstrahou může příslušník upustit 
jen tehdy, jestliže je bezprostředně ohrožen život nebo zdraví příslušníka anebo jiné 
osoby a zákrok nesnese odkladu. 
 (5) Příslušník je povinen dbát při použití donucovacího prostředku na to, aby 
nezpůsobil osobě újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 
protiprávního jednání. 

§ 10 
Povinnosti příslušníka po použití donucovacího prostředku  

 (1) Po použití donucovacího prostředku, při kterém došlo ke zranění osoby, je 
příslušník povinen ihned, jakmile to okolností dovolí, poskytnout zraněné osobě první 
pomoc a zajistit lékařské ošetření. Dále je příslušník povinen učinit neodkladné 
úkony nebo jiná opatření, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití 
donucovacího prostředku.  
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 (2) Zákrok, při kterém byly použity donucovací prostředky, je příslušník 
povinen bezodkladně ohlásit svému nadřízenému a sepsat o něm úřední záznam 
s uvedením důvodů, průběhu a výsledku jejich použití.  
 (3) Vzniknou-li pochybnosti o oprávněnosti nebo přiměřenosti použití 
donucovacích prostředků, anebo jestliže při jejich použití byla způsobena smrt, újma 
na zdraví nebo škoda na majetku, je nadřízený příslušník povinen zjistit, zda byly 
použity v souladu s tímto zákonem.  
 

§ 11 
Zvláštní omezení pro použití donucovacího prostředku 

 Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se 
zjevným zdravotním postižením nebo osobě zjevně mladší 15 let nesmí příslušník 
použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický ani jiný obdobně dočasně zneschopňující 
prostředek, obušek ani jiný úderný prostředek, vrhací prostředek mající povahu 
střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky, 
úder střelnou zbraní, hrozbu namířenou střelnou zbraní, varovný výstřel, kromě 
případů, jestliže taková osoba ohrožuje život nebo zdraví příslušníka nebo jiné osoby 
anebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.  

 
§ 12 

Zajištění a odstranění věci 
 Příslušník je oprávněn věc zajistit, popřípadě odstranit, je-li důvodné 
podezření, že představuje bezprostřední závažné ohrožení pro bezpečnost úřadem 
chráněného objektu a nelze-li toto ohrožení odstranit jinak. 
 
      § 13 

Oprávnění uvedená v této hlavě je oprávněn použít pouze příslušník, který 
zajišťuje bezpečnost úřadu. 
 

Hlava IV  
Spolupráce a další vztahy úřadu 

§ 14 
 (1) Úřad při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, 
bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými 
a fyzickými osobami. 
 (2) Úřad je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu oprávněn 
požadovat od orgánů a osob uvedených v odstavci 1 věcnou a osobní pomoc, 
zejména potřebné podklady a informace včetně osobních údajů. Orgány uvedené 
v odstavci 1 jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li 
jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné 
zákonné povinnosti.. 
 (3) Úřad je oprávněn uzavírat s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory 
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a dalšími orgány veřejné správy dohody o vyslání jejich příslušníků nebo 
zaměstnanců k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti úřadu. 
 

Hlava V 
Zpravodajské prostředky  

§ 15 
Úřad je oprávněn za účelem získávání informací v oboru své působnosti 

používat zpravodajské prostředky, kterými jsou  
a) odposlech a záznam telekomunikačního provozu, 
b) sledování osob a věcí, 
c) nakládání se zásilkou, 
d) pořizování záznamů a 
e) využívání osob jednajících ve prospěch úřadu. 
       

§ 16 
Vymezení zpravodajských prostředků 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu odposlouchávání, 
popřípadě zaznamenávání telekomunikačního nebo jiného obdobného provozu, 
popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,  
b) sledováním osob a věcí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné 
utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky, 
c) nakládáním se zásilkou vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování 
dopravovaných zásilek, 
d) pořizováním záznamů pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů 
osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných, 

e) osobou jednající ve prospěch úřadu fyzická osoba poskytující dobrovolně úřadu 
služby nebo informace takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce s 
úřadem. 
 

§ 17 
Zásady použití zpravodajských prostředků 

 (1) Zpravodajské prostředky lze použít za předpokladu, že by odhalování nebo 
dokumentování činností, pro něž mají být použity, bylo jiným způsobem neúčinné 
nebo podstatně ztížené nebo v daném případě nemožné.  
 (2) Použití zpravodajských prostředků nesmí překročit rozsah povolení podle 
tohoto zákona a nesmí zasahovat do základních práv a svobod nad nezbytně nutnou 
míru. 
 (3) Úřad je povinen zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků před 
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vyzrazením, zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. Osobu 
jednající ve prospěch úřadu je dále povinen ochraňovat před způsobením újmy na 
životě, zdraví, cti nebo majetku.  

 
§ 18 

Použití zpravodajských prostředků na území České republiky 
 (1) Odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí, 
při kterém je zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, listovního tajemství nebo 
zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí, a nakládání 
se zásilkou může úřad na území České republiky použít jen po předchozím 
písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla úřadu 
(dále jen „soudce“). 
 (2) Sledování osob a věcí, při kterém není zasahováno do nedotknutelnosti 
obydlí, listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů 
uchovávaných v soukromí, může úřad na území České republiky uskutečnit jen 
po předchozím písemném povolení ředitele úřadu. 

 
Povolení soudce k použití zpravodajských prostředků  

§ 19 
  (1) Povolení k použití zpravodajského prostředku uvedeného v § 18 odst. 1 
vydává soudce na základě písemné žádosti úřadu, která obsahuje   
a) druh zpravodajského prostředku, který má být použit, a dobu trvání jeho použití,  
b) základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajský prostředek 
použit, pokud jsou tyto údaje známy,  
c) číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech 
a záznam telekomunikačního provozu, popřípadě označení jiného jedinečného 
identifikátoru účastníka komunikačního provozu nebo jeho stanice,  
d) místo použití zpravodajského prostředku, je-li známo,  
e) informaci, zda má být zpravodajský prostředek použit vůči ústavnímu činiteli nebo 
zda má být jeho použitím zasahováno do nedotknutelnosti obydlí,  
f) důvody pro použití zpravodajských prostředků včetně odůvodnění podmínek 
pro jejich použití stanovených v § 17 odst. 1 a  
g) informaci o jakékoliv předchozí žádosti o použití zpravodajského prostředku vůči 
osobě uvedené v písmenu b) včetně informace, jak bylo o této žádosti rozhodnuto.  
 (2) Soudce o žádosti podle odstavce 1 rozhodne bezodkladně. Použití 
zpravodajského prostředku lze povolit jen na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na 
dobu 3 měsíců; tuto dobu lze před jejím uplynutím na základě nové žádosti 
prodloužit, vždy však nejdéle o 3 měsíce.  
 (3) Rozhodnutí o povolení k použití zpravodajského prostředku obsahuje  
a) druh zpravodajského prostředku, který má být použit, a dobu trvání jeho použití,  
b) základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajský prostředek 
použit, pokud jsou tyto údaje známy,  
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c) číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech 
a záznam telekomunikačního provozu, popřípadě označení jiného jedinečného 
identifikátoru účastníka komunikačního provozu nebo jeho stanice,   
d) místo použití zpravodajského prostředku, je-li známo, a  
e) odůvodnění povolení k použití zpravodajského prostředku.  

(4) Soudce vydá současně s rozhodnutím o povolení k použití zpravodajského 
prostředku výpis z tohoto rozhodnutí, který obsahuje nejnutnější identifikační údaje 
a výrok, zda při jeho použití může být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí; 
výpis neobsahuje odůvodnění.  

(5) Zamítne-li soudce žádost podle odstavce 1, obsahuje rozhodnutí  
o zamítnutí žádosti odůvodnění. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti podle odstavce 
1 není přípustný opravný prostředek.  
 

§ 20 
 (1) Soudce je oprávněn požadovat od úřadu podklady k posouzení, zda 
podmínky použití zpravodajských prostředků uvedených v § 18 odst. 1 trvají. Zjistí-li 
soudce, že podmínky použití zpravodajského prostředku pominuly, povolení k jejímu 
použití odejme. 
 (2) Úřad bezodkladně písemně informuje soudce o ukončení používání 
zpravodajských prostředků uvedených v § 18 odst. 1. 
  

§ 21 
Povolení ředitele úřadu ke sledování osob a věcí 

  Rozhodnutí o povolení ke sledování osob a věcí obsahuje základní 
identifikační údaje o osobě, která má být sledována, pokud jsou tyto údaje známy, 
a dobu trvání, po kterou bude sledování prováděno a která nesmí být delší než 
6 měsíců; tuto dobu lze prodloužit, vždy však nejdéle o dalších 6 měsíců.  

 
§ 22 

Technické zabezpečení použití zpravodajských prostředků 
 (1) Úřad může technicky zabezpečit použití zpravodajských prostředků i pro 
potřeby jiných oprávněných orgánů, pokud o to požádají a předloží příslušné 
povolení k použití zpravodajského prostředku vydané podle jiného právního 
předpisu2).  
  (2) Úřad může žádat technické zabezpečení použití zpravodajských 
prostředků pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů3). 
V tomto případě je povinen doložit, že použití zpravodajského prostředku bylo podle 
tohoto zákona povoleno.  

                                                            
2) Například § 9 a násl. zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
3) § 19 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 9 zákona č. 
154/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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  (3) Úřad je oprávněn v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu po 
předložení příslušného povolení požadovat od právnické nebo fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací  
a) zřízení, popřípadě zabezpečení rozhraní pro připojení koncového 
telekomunikačního zařízení pro odposlech nebo záznam zpráv v určených bodech 
jejich sítě a  
b) poskytnutí provozních nebo lokalizačních údajů způsobem, ve formě a v rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem4). 
 

Hlava VI 
Prostředky k ochraně, utajení a zabezpečení činnosti úřadu 

§ 23 
Ochrana příslušníka 

 (1) Úřad provádí zpravodajskou, evidenční, fyzickou a právní ochranu 
příslušníka. Evidenční ochranu příslušníka provádí na žádost úřadu ministerstvo. 
 (2) Při poskytování součinnosti orgánu pověřenému výkonem soudních 
a jiných rozhodnutí podle jiných právních předpisů5) je úřad oprávněn provádět 
ochranu totožnosti příslušníka a jeho příslušnosti k úřadu. 
 (3) Úřad je oprávněn vyslat příslušníka za účelem ochrany jeho totožnosti  
a jeho příslušnosti k úřadu k plnění úkolů v ozbrojených silách, bezpečnostních 
sborech a dalších orgánech veřejné správy, jakož i v právnických osobách. 
 (4) Činnost příslušníka, který při plnění úkolů v působnosti úřadu postupuje  
v souladu s dostupnou znalostí věci a získanými informacemi a vykonává stanovená 
práva a povinnosti podle tohoto zákona, požívá ochrany v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

§ 24 
Zajišťování bezpečnosti úřadem určené osoby  

 (1) Úřad zajišťuje bezpečnost úřadem určené osoby, pokud to vyžaduje 
důležitý zájem úřadu. Při zajišťování bezpečnosti úřadem určené osoby je příslušník 
oprávněn provést prohlídku osoby, zavazadla nebo dopravního prostředku.  
 (2) Prohlídka osoby, zavazadla nebo dopravního prostředku nesmí sledovat 
jiný zájem než bezpečnost úřadem určené osoby. 
 

 

                                                            
4) § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících ustanovení 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
5) Například zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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§ 25 
Zajišťování bezpečnosti chráněného objektu 

Při zajišťování bezpečnosti úřadem chráněného objektu je příslušník oprávněn 
a) zjišťovat důvod vstupu osoby do objektu, 
b) provést prohlídku vstupující nebo vycházející osoby, 
c) na dobu pobytu osoby v objektu jí odebrat věc, zejména zbraň, technický nebo jiný 
obdobný prostředek, 
d) provést prohlídku vnášené nebo vynášené věci, 
e) zastavovat vjíždějící nebo vyjíždějící dopravní prostředek a provést jeho prohlídku 
a 
f) stálými automatickými technickými systémy monitorovat prostor v objektu a jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 

§ 26 
 Úřad je oprávněn používat prostředky k utajení a zabezpečení činnosti úřadu, 
kterými jsou  
a) krycí prostředky, 
b) zabezpečovací technika, 
c) zvláštní finanční prostředky a  
d) opatření k utajení činnosti. 
 

§ 27 
Krycí prostředky 

 (1) Krycím prostředkem se rozumí věc včetně krycího dokladu, prostor nebo 
činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby nebo činnosti úřadu.  

 (2) Krycí prostředek opatřuje, vydává nebo zřizuje úřad na základě rozhodnutí 
ředitele úřadu.  
 (3) Úřad vede evidenci opatřených, vydaných a zřízených krycích prostředků. 
 

§ 28 
Krycí doklady 

 (1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zákona rozumí listina, popřípadě jiný 
dokument sloužící k zastírání skutečné totožnosti příslušníka nebo k utajení jeho 
příslušnosti k úřadu anebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů úřadu.  
 (2) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora Parlamentu, 
člena vlády, guvernéra České národní banky, člena Nejvyššího kontrolního úřadu 
nebo soudce Ústavního soudu. Krycím dokladem nesmí být rovněž služební průkaz 
soudce nebo státního zástupce nebo doklad žijící osoby.   
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 (3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, mohou úřad nebo 
Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) v nezbytné míře zajistit v informačních 
systémech vedených podle jiných právních předpisů vložení, změnu nebo vymazání 
potřebných údajů a v odůvodněných případech blokování těchto údajů. Tyto údaje se 
zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji, pokud úřad nebo 
ministerstvo nestanoví jinak. Orgány veřejné správy na žádost úřadu nebo 
ministerstva vydají krycí doklad a v souvislosti s jeho opatřováním, používáním 
a ukončením používání provedou potřebná opatření. Při tom postupují tak, aby 
nedošlo k vyzrazení činnosti úřadu nebo ministerstva. 
 (4) Krycí doklad opatřuje nebo vydává úřad nebo ministerstvo. 

 
§ 29 

Zabezpečovací technika 
 Zabezpečovací technikou se rozumí technické prostředky, zařízení a jejich 
soubory používané za účelem zabezpečení činnosti úřadu. 

 
§ 30 

Zvláštní finanční prostředky  
 (1) Zvláštními finančními prostředky se rozumí vyčleněné finanční prostředky, 
které jsou používány k úhradě některých výdajů v souvislosti se získáváním 
informací v oboru působnosti úřadu. 
 (2) Na nakládání se zvláštními finančními prostředky se nevztahují právní 
předpisy upravující hospodaření s peněžními prostředky státu; zvláštní finanční 
prostředky však musí být využívány hospodárně a v souladu s účelem, na který byly 
poskytnuty.  
 

§ 31 
Opatření k utajení činnosti 

 (1) Úřad používá opatření k utajení činnosti podle zákona o zpravodajských 
službách6).  
 (2) Při poskytování údajů o své činnosti nebo svých příslušnících pro potřeby 
orgánů veřejné správy, právnických nebo fyzických osob je úřad oprávněn používat 
zvláštní způsoby vykazování údajů.  
 (3) Při poskytování údajů o své činnosti nebo příslušnících je úřad oprávněn 
požadovat od orgánů a osob uvedených v odstavci 2 potřebnou součinnost. 

 
 
 
 

                                                            
6) § 20 zákona č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Hlava VII 
Vedení informačních systémů úřadem 

§ 32 
 (1) Úřad je oprávněn ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických 
a právnických osobách, včetně citlivých údajů7), ve svých informačních systémech, 
jestliže je to nezbytné k plnění úkolů úřadu. 
 (2) Úřad je povinen zabezpečit ochranu údajů podle odstavce 1 obsažených 
ve svých informačních systémech před vyzrazením, zneužitím, poškozením nebo 
zničením.  
 (3) Úřad je oprávněn poskytovat do zahraničí údaje podle odstavce 1, pokud 
je to nezbytné pro plnění úkolů úřadu nebo v rámci spolupráce se zpravodajskými 
službami cizí moci. 
 (4) Skutečnosti o vedení ani obsah informačních systémů s údaji o fyzických 
a právnických osobách úřad těmto osobám nesděluje.  
 (5) Úřad může informace a informační systémy sdružovat a získávat 
informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.  

 
Hlava VIII 

Náhrada újmy 
§ 33 

 (1) Stát je povinen nahradit újmu způsobenou úřadem v souvislosti s plněním 
jeho úkolů; to neplatí, pokud se jedná o újmu způsobenou osobě, která svým 
protiprávním jednáním vznik újmy vyvolala. 
 (2) Stát je povinen nahradit újmu osobě jednající ve prospěch úřadu a osobě, 
která poskytla pomoc úřadu nebo příslušníkovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím; 
stát se této povinnosti k náhradě újmy může zprostit jen tehdy, způsobila-li si tuto 
újmu osoba úmyslně. 
 (3) Stát je povinen nahradit újmu třetí osobě, kterou jí způsobila osoba 
jednající ve prospěch úřadu nebo osoba poskytující pomoc úřadu nebo příslušníkovi 
na jeho žádost anebo s jeho vědomím; stát se této povinnosti k náhradě újmy může 
zprostit jen tehdy, způsobila-li si tuto újmu třetí osoba úmyslně. 

 
 
 
 

                                                            
7) Čl. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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§ 34 
 (1) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše 
náhrady újmy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Při újmě 
na věcech se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné 
nebo účelné, hradí se v penězích. 
 (2) Náhradu újmy poskytuje ministerstvo. 
 

Hlava IX 
Společná ustanovení  

§ 35 
 (1) Příslušník a zaměstnanec jsou povinni zachovávat mlčenlivost 
o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů úřadu nebo v souvislosti 
s nimi.  
 (2) Osoba jednající ve prospěch úřadu je povinna zachovávat mlčenlivost 
o skutečnostech, se kterými se seznámila při činnosti vykonávané ve prospěch úřadu 
nebo v souvislosti s ní.  
 (3) Osoba, která poskytla pomoc úřadu nebo příslušníkovi na jeho žádost 
nebo s jeho vědomím, je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se 
kterými se seznámila při poskytnutí pomoci úřadu nebo v souvislosti s ní. 
 (4) Na žádost orgánů činných v trestním řízení může ředitel úřadu osoby 
uvedené v odstavcích 1 až 3 zprostit mlčenlivosti v potřebném rozsahu, tím není 
dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích8).  
  

§ 36 
 (1) Úřad vystaví příslušníkovi služební průkaz a odznak příslušníka.  
 (2) Úřad vystaví zaměstnanci průkaz zaměstnance, který osvědčuje, že jeho 
držitel je zaměstnancem úřadu. 
 (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor služebního průkazu, odznaku 
příslušníka a průkazu zaměstnance.  
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky 

§ 37 
Ustanovení § 17 až 19 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona  
č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona  
č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona  
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona  
                                                            
8) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA95EQQBY)



14 
 

č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona  
č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 219/2015 Sb. a zákona  
č. 51/2016 Sb., se včetně nadpisu zrušují. 

 
ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o elektronických komunikacích 
§ 38 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona 
č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 
č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 94/2011 Sb., zákona 
č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona 
č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona 
č. 378/2015 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 97 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které včetně poznámky pod čarou č. 67 zní: 
„d) Úřadu pro zahraniční styky a informace pro účely stanovené zvláštním právním 
předpisem67). 
_________________________ 
67) Zákon č. …/2016 Sb., o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně 
souvisejících zákonů.“. 
     
2. V § 97 odstavci 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
„e) Úřadu pro zahraniční styky a informace pro účely a při splnění podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem67),“. 
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 

 
ČÁST ČTVRTÁ  

ÚČINNOST 
§ 39 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení.  
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