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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. Obecná část: 
 
Úřad pro zahraniční styky a informace (dále také jen „ÚZSI“ nebo „úřad“) je jedinou 
zpravodajskou službou ČR, jejíž činnost není upravena samostatným zákonem. ÚZSI je 
zároveň velmi limitována ve svých možnostech získávat informace utajovaným způsobem 
(především informace šířené prostřednictvím elektronické komunikace). Omezené možnosti 
získávání informací jsou poté v oblasti činnosti zpravodajské služby přímo úměrné 
schopnostem služby zamezovat nejzávažnějším bezpečnostním hrozbám.  

Zhodnocení platného právního stavu 

Postavení zpravodajských služeb a jejich příslušníků je upraveno těmito právní předpisy: 

- zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

- zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů  
- zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon o zpravodajských službách obsahuje zvláštní ustanovení o Úřadu pro zahraniční styky 
a informace, a to v ustanoveních § 17–19.  Tato ustanovení se poté konkrétně váží ke 
způsobu, jakým příslušník prokazuje svou příslušnost k ÚZSI, k oprávnění příslušníka držet, 
nést a použít zbraň, k používání sledování osob a věcí, krycích dokladů, nástrahové  
a zabezpečovací techniky a využívání osob jednajících ve prospěch úřadu a ke zpracování 
osobních údajů.  

Zákon o BIS a zákon o VZ obsahově vymezuje specifické prostředky získávání informací  
a podmínky jejich používání. Mezi tyto specifické prostředky patří zpravodajské prostředky  
a využívání osob jednajících ve prospěch úřadu. Zpravodajské prostředky se poté dále dělí na 
zpravodajskou techniku, krycí prostředky, krycí doklady a sledování. 

Hlavní principy navrhované právní úpravy a odůvodnění její nezbytnosti 

Za hlavní princip navrhované úpravy lze považovat odstranění současného nesystémového 
stavu spočívající v absenci samostatného zákona upravující činnosti a pravomoci ÚZSI. 
S tímto stavem současně souvisí omezená oprávnění ÚZSI získávat informace, především 
poté získávat informace šířené prostřednictvím elektronické komunikace. Tyto limitované 
možnosti ÚZSI se poté odráží na rozsahu a kvalitě informací, jež je ÚZSI schopna zabezpečit 
a tím tedy i na akceschopnosti ÚZSI zamezovat nejzávažnějším bezpečnostním hrozbám 
České republiky (teroristický útok, útok v kyberprostoru atd.). Z tohoto důvodu návrh zákona 
počítá s rozšířením současných oprávnění ve vztahu ke zpravodajským prostředkům, jejichž 
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používání je přirozeně spojeno se zvýšeným zásahem do lidských práv a svobod. Tyto zásahy 
však budou soudem aprobované, kdy zároveň návrh zákona vysoce dbá na přehlednost  
a srozumitelnost právní úpravy používání zpravodajských prostředků, čímž omezuje prostor 
pro možnou svévoli a zneužití ze strany ÚZSI. 

Předkládaný návrh zákona nijak nezasahuje do zákazu diskriminace a stejně tak do vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 
České republiky 

Navrhovaná právní úprava respektuje ústavní pořádek České republiky, kdy je především 
v plném souladu s  usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,  
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České 
republiky (dále jen „Listina“). Konkrétně je poté návrh zákona slučitelný s čl. 7 odst. 1 
(nedotknutelnost osoby), čl. 10 (ochrana práva na soukromí v širším smyslu), čl. 12 (ochrana 
soukromí v prostorové dimenzi) a čl. 13 (ochrana soukromí jako důvěrnost komunikace) 
Listiny, kdy plně zohledňuje judikaturu Ústavního soudu (citovaná v bodě 1.2.3 Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace).  

Při tvorbě návrhu zákona vycházelo Ministerstvo vnitra ze současných standardů ochrany 
lidských práv a svobod, kdy především dbalo na předvídatelnost a přehlednost právní úpravy 
používání zpravodajských prostředků, jejichž prostřednictvím dochází k zásahu do lidských 
práv a svobod.  

Povolení k používání odposlechu a záznamu 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 bude podle návrhu zákona vydávat předseda senátu příslušného vrchního soudu. 
Zásahy do základních lidských a svobod budou tedy podléhat řádnému soudnímu souhlasu 
(povolení). 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské 
unie 

Činnost zpravodajských služeb není právem Evropské unie upravena. Činnost zpravodajských 
služeb spadá pod pojem národní bezpečnosti, o němž Smlouva o Evropské unii stanoví v čl. 4 
odst. 2 větě poslední výslovně, že „zejména národní bezpečnost zůstává výhradní 
odpovědností každého členského státu“. Pojem národní bezpečnosti se dotýká ochrany 
samotných základů státu, tedy ochrany před činnostmi ohrožujícími nebo narušujícími takové 
hodnoty jako jsou ústavní zřízení, významné ekonomické zájmy, bezpečnost a obrana státu. 
Tento pojem je třeba považovat za zvláštní vůči obecnému pojmu bezpečnosti, který je 
součástí prostoru svobody, bezpečnosti a práva a který se týká předcházení trestným činům 
nebo správním deliktům, jejich odhalování a objasňování (srov. hlavu V Smlouvy  
o fungování Evropské unie – Prostor svobody, bezpečnosti a práva) – v této oblasti Evropská 
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unie naopak s členskými státy část pravomocí sdílí (čl. 4 odst. 2 písm. j) Smlouvy o fungování 
Evropské unie).  

Navrhovaná právní úprava používání zpravodajských prostředků je spojena se soudně 
aprobovaným zásahem do lidských práv a svobod, jež jsou chráněna Listinou základních práv 
a svobod. Jedná se zejména o práva na respektování soukromého a rodinného života (čl. 7)  
a ochranu osobních údajů (čl. 8). Úprava používání zpravodajských prostředků je založena na 
zásadách přiměřenosti a subsidiarity, kdy se rovněž jedná o právní úpravu pro adresátu 
předvídatelnou a přehlednou.  Z tohoto pohledu je tak navrhovaná právní úprava v souladu 
s čl. 52 Listiny základních práv a svobod.  

K ochraně osobních údajů se dále váže čl. 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pravidla  
o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Evropské unie a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti 
práva Evropské unie, a pravidla o volném pohybu těchto údajů, s nimiž počítá čl. 16 odst. 2 
citované smlouvy, jsou dána směrnicí č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,  
a Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.  

Směrnice č. 95/46/ES však výslovně z okruhu své působnosti vylučuje zpracování osobních 
údajů prováděné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství 
a jsou uvedeny v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii, a zpracování, které se týká veřejné 
bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato 
zpracování spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva. 
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV pak stanoví, že jím nejsou dotčeny podstatné 
zájmy národní bezpečnosti nebo zvláštní zpravodajské činnosti v oblasti národní bezpečnosti. 
Lze tedy shrnout, že uvedené předpisy Evropské unie vylučují v souladu s čl. 4 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii ze své působnosti otázky týkající se národní bezpečnosti; tím je také 
z jejich působnosti vyloučen předmět navrhované úpravy.  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Navrhovaný návrh zákona upravuje zásah do práva na ochranu soukromí, jež je na 
mezinárodní úrovni chráněno Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod (čl. 8 
Právo na respektování soukromého a rodinného života) a Mezinárodním protokolem  
o občanských a politických právech (čl. 17). V souladu s již výše uvedeným lze uvést,  
že se Ministerstvo vnitra při tvorbě návrhu zákona snažilo oprostit od judikatorně překonané  
a nesystémové úpravy používání specifických zpravodajských prostředků získávání 
informací, jež se vyznačuje nedostatečnou srozumitelností a předvídatelností, čímž ponechává 
až příliš široký prostor pro možný svévolný postup zpravodajských služeb. To poté vede 
k pochopitelným obavám veřejnosti, zda nedochází ke zneužívání pravomocí zpravodajských 
služeb. Při tvorbě návrhu zákona tak Ministerstvo vnitra plně zohlednilo judikaturu ESLP 
stran tzv. pětistupňového testu a testu legality (viz judikatura citovaná v bodě 1.2.3 Závěrečné 
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zprávy z hodnocení dopadů regulace), která se váže k předvídatelnosti právní úpravy 
umožňující zásahy do lidských práv a svobod. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky  
Předkládaný návrh zákona nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České 
republiky. 

Dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
S předkládaným návrhem zákona jsou spojeny náklady, které bude ÚZSI povinen hradit 
právnickým nebo fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím 
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Konkrétně bude ÚZSI povinen těmto 
osobám uhradit náklady za zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového 
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv (náklady jednorázového 
charakteru) a dále náklady za uchovávání a poskytnutí provozních a lokalizačních údajů 
(pravidelné každoroční náklady). 
 
Výše nákladů se řídí vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu č. 462/2013 Sb.,  
o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam 
zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování 
informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. 
 
Na základě zkušeností ostatních zpravodajských služeb lze odhadnout, že výše nákladů  
se bude pohybovat v řádu desítek tisíc korun ročně, ÚZSI bude tedy schopen tyto náklady 
pokrýt z vlastních rozpočtových zdrojů. Ke zvýšeným nárokům na státní rozpočet tedy 
nedojde. 

Dopad navrhované úpravy na podnikatelské prostředí České republiky 
Předkládaný návrh zákona nemá dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 
 

Sociální dopady navrhované úpravy 

Předkládaný návrh zákona není spojen se sociálními dopady, včetně dopadů na rodiny,  
a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
 
Dopady na životní prostředí 
Předkládaný návrh zákona nemá dopady na životní prostředí. 

Dopady navrhované úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Návrh zákona rozšiřuje současná oprávnění ÚZSI ve vztahu k používání zpravodajských 
prostředků na území České republiky, především tedy zakotvuje oprávnění k odposlechu  
a záznamu telekomunikačního provozu.  
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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 podléhá podle 
návrhu zákona povolení soudu, přesněji tedy povolení předsedy senátu příslušného vrchního 
soudu. 

Při tvorbě návrhu zákona vycházelo Ministerstvo vnitra ze současných standardů ochrany 
lidských práv a svobod, kdy především dbalo na předvídatelnost a přehlednost právní úpravy 
používání zpravodajských prostředků, jejichž prostřednictvím dochází k zásahu do lidských 
práv a svobod. Srozumitelná a předvídatelná právní úprava výrazně omezí prostor pro možný 
svévolný postup ÚZSI při zásahu do lidských práv a svobod, včetně práva na ochranu 
soukromí a osobních údajů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Předkládaný návrh zákona není spojen s korupčními riziky. 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Přijetí předkládaného návrhu zákona se projeví na vyšším bezpečnostním standardu občanů 
České republiky, a to za pomoci eliminace rizik spočívající v úspěšném provedení 
teroristického či jiného obdobného útoku na území České republiky. ÚZSI bude schopen 
řádně a včas zajistit informace, jejichž následná analýza může vést až k zamezení hrozbám 
v oblasti boje proti terorismu, kyberprostoru či šíření zbraní hromadného ničení. V době 
globálního šíření informací za pomocí elektronické komunikace jsou těmito pro bezpečnost 
České republiky důležitými informacemi právě informace pocházející z elektronické 
komunikace, jež bude ÚZSI  moci získat prostřednictvím nového oprávnění odposlechu  
a záznamu telekomunikačního provozu. 
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II. Zvláštní část důvodové zprávy 

ČÁST PRVNÍ  –- ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE 

Hlava I  
Základní ustanovení  
 
K § l  
ÚZSI je v souladu s dosavadní právní úpravou definován jako zpravodajská služba  
a ozbrojený bezpečnostní sbor. Reflektuje se tak jeho zařazení mezi bezpečnostní sbory  
v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a současně jeho 
vymezení jako sboru ozbrojeného, na rozdíl od bezpečnostních sborů neozbrojených.  
 
K § 2  
Ustanovení § 2 obsahově navazuje na působnost ÚZSI upravenou v zákoně o zpravodajských 
službách ČR. Odstavec 1 vymezuje základní zájmy a hodnoty, jež ÚZSI jakožto součást 
bezpečnostního systému ČR ochraňuje a zajišťuje. Odstavec 2 poté předchozí odstavec dále 
rozvádí a konkretizuje. 
 
ÚZSI jakožto vnější zpravodajská služba je především povinen ochraňovat zahraničně 
politické, ekonomické a vědecko výzkumné zájmy České republiky. Přirozeně se dále 
zaměřuje na předcházení a zamezování hrozbám v oblasti boje proti terorismu a v oblasti 
kyberprostoru a rovněž na nešíření zbraní hromadného ničení.  

Mezi výše uvedené oblasti spadá i zajišťování (vlastní) bezpečnosti úřadu, jež je jedním ze 
základních předpokladů pro řádný výkon jeho činnosti. Zajištění bezpečnosti bezprostředně 
souvisí s plněním ostatních úkolů úřadu, včetně úkolů, které úřad vykonává v zahraničí. 

Ve srovnání s jinými orgány státu je bezpečnost zpravodajských služeb vystavena 
závažnějším rizikům, čemuž odpovídají i zvýšené nároky a požadavky na její zajištění. Tato 
skutečnost je dána jak povahou informací, na které se zpravodajské služby zaměřují (citlivé 
informace týkající se bytostných zájmů zájmových subjektů), tak způsobem práce 
zpravodajských služeb (utajovaná činnost). Oproti jiným orgánům státu jsou zpravodajské 
služby navíc permanentně vystaveny analogickému působení zahraničních zpravodajských 
služeb, jejichž činnost je namířena proti základním bezpečnostním zájmům ČR, kdy rovněž 
tyto subjekty usilují o destabilizaci českých zpravodajských služeb.  

Součástí zajišťování bezpečnosti úřadu je jak fyzická ochrana příslušných osob a objektů, tak 
činnost kontrašpionážního charakteru, jejímž cílem je včasné rozpoznávání,  
odvracení a sledování zpravodajské činnosti namířené proti úřadu. Tato činnost  
a opatření se zaměřují jak na rizikové subjekty působící zvnějšku (nestandardní zájem  
o činnost úřadu), tak na rizikové chování a nedovolenou činnost samotných příslušníků  
a zaměstnanců úřadu a dalších osob s ním spojených (úniky citlivých informací). Popisovaná 
činnost je z povahy věci činností zpravodajskou, neboť musí být schopna čelit zpravodajské 
činnosti jiných nepřátelských subjektů. Z toho důvodu je nezbytné využívat všechny 
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standardní zpravodajské prostředky (utajovaný způsob získávání informací) a metody 
zpravodajské činnosti.  

K § 3   
Dané ustanovení vymezuje územní působnost ÚZSI, kdy vychází ze zákona o zpravodajských 
službách ČR (§ 5 odst. 2 a 4, § 17 a § 18). V tomto směru se tedy nejedná o žádnou 
systémovou změnu, ale jen o potvrzení současné právní úpravy, která již v současnosti počítá 
se zpravodajskými aktivitami ÚZSI na území České republiky. Ustanovení § 3 tedy nikterak 
nerozšiřuje současnou územní působnost ÚZSI. 
 
K § 4   
Mezi základní zásady činnosti ÚZSI patří zásada dodržování ochrany lidských práv a svobod, 
zásada řádného profesního postupu a zásada politické neutrality (apolitičnosti).  
 
Hlava II  
Postavení příslušníka úřadu a zaměstnance zařazeného v úřadu a jejich základní povinnosti  
 
K § 5  
Úkoly ÚZSI jakožto bezpečnostního sboru plní příslušníci úřadu. Na plnění úkolů a na 
činnosti úřadu se v rozsahu stanoveném ve statutu úřadu podílí též zaměstnanci zařazení  
v úřadu. Postavení těchto zaměstnanců se řídí vedle statutu úřadu zákoníkem práce. Statut 
úřadu upravuje organizaci a činnost ÚZSI a je schvalován vládou ČR. 
 
V odstavci 2 jsou poté zakotveny obecné zásady zdvořilosti a přiměřenosti.  

Prokazování příslušnosti k úřadu se upravuje obdobným způsobem jako u ostatních 
zpravodajských služeb České republiky (Bezpečnostní informační služby a Vojenského 
zpravodajství), tj. služebním průkazem nebo odznakem s evidenčním číslem. 

Hlava III  
Oprávnění příslušníka 
 
Návrh zákona upravuje základní oprávnění příslušníka úřadu při zajišťování bezpečnosti 
úřadem chráněných objektů a osob. Nejedná se přitom jen o ochranu před fyzickým útokem či 
narušením určitého objektu, ale i o ochranu před únikem citlivých informací stran činnosti 
ÚZSI a dekonspirací jeho činnosti.    

Při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a osob plní úřad obdobné úkoly jako příslušné 
útvary Policie ČR, a proto i příslušníci úřadu musí disponovat obdobnými pravomocemi jako 
příslušníci Policie ČR, avšak přiměřenými účelu a rozsahu úkolů, které vnější zpravodajská 
služba v této oblasti plní.  

K § 6  
Prokázání totožnosti 
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Oprávnění příslušníka požadovat prokázání totožnosti osoby se omezuje pouze na případy 
bezprostředně související se zajišťováním bezpečnosti chráněných objektů nebo úřadem 
určených osob. Prokazování totožnosti má především preventivní význam, neboť jeho 
smyslem je včas identifikovat možné hrozby a rizika pro chráněné objekty a osoby, případně 
předejít trestné činnosti.  

Příslušník úřadu, který plní služební úkoly související se zajišťováním bezpečnosti 
chráněných objektů a osob, je oprávněn vyzvat osobu, aby ve stanovených případech 
prokázala svoji totožnost. Za prokázání totožnosti osoby se považuje prokázání stanovených 
identifikačních údajů osoby, a to způsobem, který je přiměřený povaze, účelu a okolnostem 
služebního úkonu, jakož i míře rizika, kterou osoba na základě příslušníkovi známých 
informací představuje pro uvedené chráněné zájmy. Způsob prokázání totožnosti musí být 
rovněž přiměřený možnostem osoby, po níž je požadováno.  

Ověření totožnosti osoby zahrnuje především zjišťování v informačních systémech veřejné 
správy, k nimž má úřad nepřetržitý dálkový přístup v souladu se zákonem o zpravodajských 
službách ČR, jakož i v příslušných informačních systémech úřadu.  

V případě, že osoba odmítne prokázat svou totožnost nebo totožnost osoby nelze uvedeným 
způsobem zjistit, a to ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti, nebo je-li dáno 
podezření, že osoba o sobě uvádí nepravdivé údaje, je příslušník oprávněn osobu předat 
nejbližšímu útvaru Policie ČR, o čemž sepíše úřední záznam. 

K § 7 
Podání vysvětlení 
 
Oprávnění příslušníka požadovat vysvětlení je omezeno pouze na osoby, které se zdržují 
v bezprostřední blízkosti chráněného objektu nebo v jiném místě, z něhož lze tento objekt 
účinně ohrozit, kdy je zároveň dána důvodná obava, že osoba svým jednáním chráněný objekt 
ohrozí. Jedná se o základní oprávnění příslušníka v oblasti získávání informací potřebných 
k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů. Dané oprávnění má především preventivní 
význam umožňující ověření prvotních poznatků, jež nasvědčují o existenci rizika pro 
bezpečnost chráněného objektu. V souladu s principem přiměřenosti je příslušník úřadu 
oprávněn uplatnit tuto pravomoc pouze v případě osoby, jejíž chování, ve spojení 
s přítomností na zákonem specifikovaném místě, odůvodňuje obavy z potenciálního ohrožení 
chráněného objektu. 

Zákonný postup je upraven tak, aby nedocházelo k bezdůvodným nebo nepřiměřeným 
zásahům do lidských práv a svobod za současného zajištění dostatečné ochrany příslušných 
objektů. Vysvětlení se tedy zásadně vyžaduje od osoby ihned, tj. přímo na místě, kde se osoba 
zdržuje. Pouze v případě, kdy osoba neposkytuje odpovídající součinnost umožňující posoudit 
míru ohrožení chráněného objektu, je příslušník oprávněn ji vyzvat, aby se bezodkladně 
dostavila do sídla úřadu nebo objektu útvaru Policie ČR k sepsání úředního záznamu o podání 
vysvětlení. Pokud osoba této výzvě bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů 
nevyhoví je příslušník oprávněn tuto osobu předvést (odstavec 4). 
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Ustanovení odstavce 3 poté tradičním způsobem upravuje právo podání vysvětlení odepřít 
(odmítnout). O tomto právu musí příslušník dotčenou osobu bez zbytečného odkladu předem  
a srozumitelně poučit, a to bez ohledu na to, zda je vysvětlení od osoby požadováno 
bezprostředně na místě nebo se osoba k jeho podání dostavila, ať již dobrovolně či byla 
předvedena.  

V souladu se zásadou přiměřenosti je povinností příslušníka sepsat s předvedenou osobou 
záznam o podání vysvětlení bez zbytečného odkladu. Sepsaný úřední záznam umožňuje 
následnou kontrolu oprávněnosti předvedení. 

 
K § 8 
Použití zbraně 
 
Ustanovení upravuje oprávnění příslušníků ÚZSI držet a nosit služební střelnou zbraň  
a použít tuto zbraň pouze za splnění podmínek nutné obrany nebo krajní nouze (podle § 28  
a 29 trestního zákoníku), a dále v případě, kdy 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.  

Před použitím zbraně je příslušník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila 
od protiprávního jednání s výstrahou, že jinak střelnou zbraň použije. Odstavce 3 a 4 poté 
obsahují zásadu opatrnosti, subsidiarity a přiměřenosti. 

K § 9 až 11 
Donucovací prostředky 
 
Oprávnění použít střelnou zbraň se doplňuje o oprávnění použít donucovacích prostředků, 
které lze v praxi často využít v obdobných situacích jako střelnou zbraň. Na rozdíl však od 
použití střelné zbraně se jedná o prostředky mírnější, jež ve větší míře šetří životy a zdraví 
dotčených osob. Toto řešení je odrazem principu přiměřenosti výkonu státní moci a navazuje 
a rozvádí podmínky omezující použití služební střelné zbraně uvedené v § 8 návrhu zákona.  
 
Ve srovnání s jinými bezpečnostními sbory jsou podmínky pro použití donucovacích 
prostředků stanoveny výrazně přísněji, a to z důvodu postavení ÚZSI jakožto zpravodajské 
služby. Podmínky pro jejich použití jsou tak omezeny na zajišťování bezpečnosti příslušníka, 
úřadem určených osob a bezpečnosti chráněných objektů. Ačkoli to návrh zákona výslovně 
nestanoví, je z povahy věci zřejmé, že donucovací prostředky lze využít zejména za okolností 
vylučujících protiprávnost, tedy zejména v případě nutné obrany a krajní nouze.  
Řádné použití donucovacích prostředků je možné jen za předpokladu, že je k tomu příslušník 
úřadu dostatečně vycvičen a vyškolen. V praxi to mimo jiné znamená, že toto oprávnění 
budou využívat jen příslušníci, kteří v rámci své činnosti zajišťují bezpečnost určených osob  
a objektů.  

Ustanovení § 9 odstavce 2 stanoví taxativní výčet donucovacích prostředků, které je 
příslušník úřadu oprávněn použít. Oproti jiným bezpečnostním sborům je jejich rozsah 
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výrazně omezen. Jde tedy o základní donucovací prostředky kombinující zejména fyzické 
sebeobranné techniky a prostředky (hmaty, chvaty, kopy, údery, obušek nebo jiný úderný 
prostředek), mírnější formy použití služební střelné zbraně (úder střelnou zbraní, hrozbu 
namířenou střelnou zbraní a varovný výstřel) a nesmrtící a dočasně zneschopňující prostředky 
(slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek). Výčet 
zahrnuje rovněž použití pout, které má především preventivní charakter a jehož smyslem je 
upřednostnit jej před použitím důraznějších donucovacích prostředků.    

Příslušník musí vždy, na základě informací dostupných mu v danou chvíli, zhodnotit 
okolnosti dané situace, účel sledovaný služebním zákrokem, míru a povahu nebezpečí, 
ohrožené hodnoty, intenzitu a charakter daného útoku, jakož i charakter a nebezpečnost 
útočníka. Ze zákona proto plyne příslušníkovi oprávnění použít co nejmírnější donucovací 
prostředek, kterým je ještě reálně schopen dosáhnout účelu daného služebního zákroku a jenž 
je současně ještě nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž příslušník 
zakročuje. Princip přiměřenosti se tedy vztahuje jak na volbu konkrétního donucovacího 
prostředku, tak na způsob jeho použití. 

Princip přiměřenosti je podrobněji upraven v § 9 odstavci 5 a to pokud jde o vztah mezi 
újmou způsobenou dotčené osobě použitím donucovacích prostředků a povahou  
a nebezpečností jejího protiprávního jednání. Zákon přitom bere v úvahu obvyklou složitost 
situací, v nichž jsou donucovací prostředky použity, i nutnost efektivního zákroku (obrany),  
a proto hranici, od níž se již použití donucovacího prostředku stává neúnosným, posouvá až 
k zjevné nepřiměřenosti.    

Zákon rovněž standardním způsobem upravuje postupy a povinnosti příslušníka úřadu před 
použitím donucovacího prostředku a po jeho použití. Každému použití donucovacího 
prostředku musí předcházet výzva osobě, proti níž je služební zákrok veden, aby zanechala 
protiprávního jednání pod hrozbou použití donucovacích prostředků, ledaže jsou splněny 
zákonem stanovené podmínky pro upuštění od této výzvy.  

Standardně jsou rovněž upraveny povinnosti příslušníka úřadu poskytnout první pomoc osobě 
zraněné donucovacím prostředkem či služební střelnou zbraní, bezodkladně ohlásit služební 
zákrok s použitím donucovacího prostředku nebo služební střelné zbraně nadřízenému  
a sepsat o něm úřední záznam, a to vždy bez ohledu, zda při jejich použití došlo k újmě na 
zdraví či nikoli. Smyslem těchto ustanovení je zejména umožnit řádný přezkum těchto 
služebních zákroků, a to i z hlediska jejich přiměřenosti. 

Obdobně jako v případě jiných ozbrojených bezpečnostních sborů jsou upravena rovněž 
zvláštní omezení, vylučující použití vybraných donucovacích prostředků, jež by bylo 
vzhledem k věku nebo stavu dotčené osoby nepřiměřené.  

K § 12 
Zajištění a odstranění věci 
 
Stanoví se oprávnění úřadu ve vztahu k věcem, o nichž lze důvodně předpokládat,  
že bezprostředně závažným způsobem ohrožují bezpečnost úřadem chráněných objektů. 
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Nejde přitom jen o bezpečnost příslušného majetku úřadu, ale rovněž o bezpečnost osob, které 
se v objektech úřadu nacházejí, jakož i činností v těchto objektech vykonávaných a informací 
zde uložených. V případě, kdy hrozí bezprostřední závažné nebezpečí některému z těchto 
zákonem chráněných zájmů, musí mít úřad možnost okamžitě a efektivně tento stav odstranit. 

Zákon reaguje na specifickou povahu činnosti zpravodajských služeb, která s sebou a priori 
nese zvýšené riziko pro osoby s nimi spojené i majetek a informace, jimiž disponují, ať již 
v podobě zpravodajského působení nepřátelských zpravodajských služeb nebo teroristického 
či obdobného útoku.  

Věcí způsobující ohrožení může být jak nástražný výbušný systém či jiná obdobně 
nebezpečná látka nebo věc, tak různá zpravidla sofistikovaným způsobem utajovaná 
zpravodajská technická zařízení. Toto oprávnění slouží zároveň i k ochraně zájmů širšího 
okruhu subjektů, které by mohly být dotčeny na svých právech jen z toho důvodu, že bydlí, či 
zdržují se v okolí objektu úřadu. 

Předmětné věci lze zajistit nebo odstranit jen, je-li splněna podmínka subsidiarity, tj. že 
ohrožení nebylo možno odstranit jinak.    

K § 13 
Stanovuje se, že oprávnění – prokázání totožnosti, podání vysvětlení, použití zbraně, 
donucovací prostředky, zajištění a odstranění věci – je oprávněn používat pouze  
příslušník, který zajišťuje bezpečnost úřadu (bezpečnost úřadem určené osoby a chráněného 
objektu).  

 
Hlava IV 
Spolupráce a další vztahy úřadu  
 
K § 14 
Zdrojem informací zabezpečovaných úřadem mohou být rovněž informace poskytnuté ze 
strany dalších bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, orgánů státní správy a rovněž 
právnických a fyzických osob.  

Úřad je v rámci plnění konkrétního úkolu oprávněn požadovat od příslušného orgánu či osoby  
poskytnutí osobní a věcné pomoci. Touto pomocí se rozumí poskytování potřebných 
podkladů a informací, dále organizačně technická či obdobná spolupráce, jejíž rozsah  
je přiměřený činnosti, kterou oslovený orgán či osoba běžně vykonává. Na základě oprávnění 
jsou uvedené orgány povinny požadovanou pomoc poskytnout. Stanovují se případy, 
kdy nelze požadovanou pomoc poskytnout. 

Úřadu se přiznává oprávnění s výše uvedenými státními subjekty uzavírat dohody o vyslání 
příslušníků nebo zaměstnanců k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti úřadu. 

Hlava V 
Zpravodajské prostředky  
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K § 15 
Úřadu se přiznává oprávnění používat v oboru své působnosti zpravodajské prostředky, kdy 
pod tento pojem náleží standardní prostředky používané zpravodajskými službami, jejichž 
primárním účelem je získávání informací.  
 
ÚZSI se výslovně přiznává právní titul pro pořizování obrazových, zvukových nebo jiných 
záznamů osob a věcí, jež se nacházejí na místech veřejnosti přístupných. Obdobné oprávnění 
náleží i jiným bezpečnostním sborům – Policii ČR nebo Celní správě. 
 
K § 16  
Vymezení zpravodajských prostředků 
 
Obsahové vymezení jednotlivých zpravodajských prostředků vychází z definic, které jsou 
obsaženy v  zákonech upravujících činnost bezpečnostních sborů či trestním řádu. 
 
K § 17 
Zásady použití zpravodajských prostředků 
 
Základními zásadami pro použití zpravodajských prostředků, jakožto prostředků ingerujících 
do základních lidských práv a svobod, jsou zásada subsidiarity a zásada přiměřenosti.  
Současně se ÚZSI stanovuje povinnost zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků před 
vyzrazením, zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou a odcizením. Osobu jednající ve 
prospěch úřadu je úřad dále povinen ochraňovat před způsobením újmy na životě, zdraví, cti 
nebo majetku. 

K § 18 
Použití zpravodajských prostředků na území České republiky 
 
Odstavec 1 vymezuje zpravodajské prostředky, při jejichž používání dochází k vysoce 
intenzivním zásahům do základních lidských práv a svobod (do práva na ochranu soukromí, 
nedotknutelnosti obydlí a listovního tajemství).  Z tohoto důvodu je tedy nezbytné, aby jejich 
používání podléhalo řádnému soudnímu povolení. Tento legislativní přístup tak omezuje 
prostor pro možnou svévoli a zneužití ze strany ÚZSI. 
 
Odstavec 2 se vztahuje na sledování osob a věcí, při kterém rovněž dochází k zásahům do 
základních lidských práv a svobod. Intenzita zásahu však není tak vysoká, jako v případě  
sledování osob a věcí konkretizovaném v odstavci 1. V tomto případě je tedy dostačující 
povolení ředitele ÚZSI.    

Povolení soudce k použití zpravodajských prostředků 
K § 19 a 20 
 
Upravuje se režim povolování a kontroly používání zpravodajských prostředků ze strany 
předsedy senátu příslušného vrchního soudu. Rozsah použití zpravodajského prostředku je 
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ohraničen obsahem písemného soudního povolení.  

Stanovují se náležitosti písemné žádosti úřadu o povolení k použití zpravodajského prostředku 
a náležitosti rozhodnutí soudce o povolení nebo zamítnutí žádosti. Doba použití 
zpravodajských prostředků se stanovuje na dobu nejdéle 3 měsíců s možností jejího 
prodloužení.  

V případě vydání rozhodnutí o povolení použití zpravodajského prostředku vydává soudce 
i výpis z tohoto rozhodnutí, jenž obsahuje i nejnutnější identifikační údaje. Těmito údaji se 
rozumí údaje, jež jsou v dostatečné míře schopné konkretizovat zájmovou osobu či věc. 

Stanoví se dozorová oprávnění a povinnosti věcně příslušného soudce a povinnost úřadu 
informovat soudce o ukončení používání zpravodajského prostředku.  

Tato procesní úprava v zásadě vychází ze zákona o Bezpečnostní informační službě a zákona  
o Vojenském zpravodajství. 

K § 21 
Povolení ředitele úřadu ke sledování osob a věcí 
 
Sledování osob a věcí, při kterém není zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, listovního 
tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí, může 
na základě povolení ředitele ÚZSI probíhat až 6 měsíců. Tuto dobu lze prodloužit, vždy však 
nejdéle o dalších 6 měsíců.  

K § 22 
Technické zabezpečení použití zpravodajských prostředků 
 
Úřad může technicky zabezpečit pro jiné oprávněné orgány na základě jejich příslušně 
aprobované žádosti použití zpravodajských prostředků, tak jako je tomu u ostatních 
zpravodajských služeb České republiky. Úřad je naopak oprávněn recipročně žádat, a to za 
současného doložení povolení dle ustanovení tohoto zákona, o zabezpečení použití 
zpravodajských prostředků od příslušných orgánů, které jsou k tomu oprávněny podle 
zvláštních zákonů. 

Úřad je dále oprávněn žádat od právnických a fyzických osob, které provozují veřejnou 
telekomunikační síť anebo poskytují veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, 
zabezpečení připojení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního nebo jiného 
provozu. Předmětné oprávnění má ryze realizační charakter a je podmíněno předchozím 
písemným povolením příslušného soudce vrchního soudu k používání zpravodajského 
prostředku. Úřad bude rovněž oprávněn žádat poskytnutí provozních nebo lokalizačních údajů 
podle § 97 zákona o elektronických komunikacích. 

Hlava VI 
Prostředky k ochraně, utajení a zabezpečení činnosti úřadu 
 
Činnost úřadu je pevně spjata s činností jeho příslušníků. Z tohoto důvodů se tyto prostředky 
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vztahují rovněž na utajení totožnosti příslušníka a jeho příslušnosti k úřadu. 
 
K § 23 
Ochrana příslušníka 
 
Úřad zabezpečuje ochranu svých příslušníků, jež spočívá v ochraně zpravodajské, evidenční, 
fyzické a právní. Součástí této ochrany je provádění i kontrašpionáže, jejímž cílem je včasné 
rozpoznání rizik pro ochranu příslušníka. Jde o souhrn opatření a činností, jimiž jsou 
soustavně získávány, prověřovány a vyhodnocovány informace důležité pro zajištění 
bezpečnosti příslušníků. Evidenční ochranu provádí úřad samostatně nebo na žádost úřadu 
Ministerstvo vnitra.  

Odstavec 4 odkazuje na institut přípustného rizika zakotveného v § 31 trestního zákoníku, a to 
s důrazem na specifické prostředí a činnosti vykonávané příslušníky vnější zpravodajské 
služby. 

K § 24 

Zajišťování bezpečnosti úřadem určené osoby 

Úřad je povinen zajišťovat bezpečnost určitých osob, které jsou spojené s jeho činností nebo 
se na ní podílejí (příslušník, zaměstnanec úřadu, osoba jednající ve prospěch úřadu), neboť 
jejich bezpečí je s ohledem na tuto vazbu k úřadu jako vnější zpravodajské službě ohroženo 
podstatně více, než je tomu u naprosté většiny ostatních osob. Úřad je proto povinen učinit 
všechna nezbytná opatření potřebná k tomu, aby tyto osoby neutrpěly újmu. Toto oprávnění 
nelze aplikovat u kohokoli, kdo je s úřadem spojen, ale pouze u osob, u nichž lze na základě 
objektivně daných skutečností důvodně předpokládat, že jsou vystaveny zvýšenému ohrožení. 

Rizika vyplývající pro uvedené osoby z jejich vazby k úřadu jsou všestranná, neboť se 
bezprostředním způsobem dotýkají ochrany jejich životů, zdraví, osobní svobody či 
vlastnických nebo jiných práv. Útok na jejich bezpečí navíc může znamenat zásadní 
komplikace pro plnění úkolů úřadu a tím i pro zajišťování bezpečnosti České republiky. 
V některých případech by mohl mít dopady i na postavení České republiky v mezinárodních 
vztazích či bezpečnostních strukturách.  

 Úřadem určenou osobou může být i cizí státní příslušník, chráněný úřadem při jeho pobytu 
na území České republiky, a to například v rámci mezinárodní spolupráce zpravodajských 
služeb. Mezinárodní spolupráce zpravodajských služeb a okolnosti, za nichž se uskutečňuje, 
jsou utajovanými informacemi, stejně jako pobyt chráněných osob na území České republiky, 
s nimiž smí být seznámen jen úzký okruh zainteresovaných osob. Z těchto důvodů je 
nezbytné, aby mohl zajišťovat adekvátní ochranu chráněné osoby sám úřad, nehledě na 
skutečnost, že některé zpravodajské služby cizí moci podíl jiných orgánů hostitelského státu 
na zajišťování bezpečnosti jejich představitelů explicitně vylučují. 

Upravují se další pravomoci, které je příslušník úřadu plnící příslušné služební úkoly 
oprávněn při zajišťování bezpečnosti určených osob využívat, a to prohlídku osoby, zavazadla 
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nebo dopravního prostředku. Jde o standardní oprávnění, obvyklá při plnění obdobných 
služebních úkolů i u jiných bezpečnostních sborů. V souladu s principem přiměřenosti může 
jít pouze o osoby a věci, u nichž lze mít na základě konkrétních poznatků důvodné obavy, že 
by mohly ohrozit bezpečnost chráněné osoby. Rozhodnutí o provedení prohlídky je především 
na úvaze konkrétního příslušníka úřadu, který přitom vychází z poznatků, jež má v danou 
chvíli k dispozici. Prohlídka je nicméně až krajním prostředkem, který může být uplatněn 
pouze tehdy, nejde-li věc vyřešit způsobem, který by byl šetrnější vůči základním právům  
a svobodám dotčené osoby (např. po marné výzvě těmto osobám, aby opustilyi prostor, 
z něhož by mohly účinně ohrozit bezpečnost chráněné osoby, nebo v případě nebezpečí z 
prodlení). 

K § 25 
Zajišťování bezpečnosti chráněného objektu 
 
Chráněným objektem se rozumí objekty a prostory důležité pro činnost úřadu. Nejde tedy jen 
o objekty, v nichž je bezprostředně vykonávána zpravodajská činnost nebo o objekty 
utajované podle zákona o ochraně utajovaných informací či objekty zařazené na seznam 
objektů důležitých pro obranu státu. Nýbrž se jedná i o další objekty spjaté s činností úřadu  
(sídlo úřadu, vzdělávání a výcvik příslušníků, provádění administrativní a další podpůrné 
činnosti, uchovávání technických prostředků a dalšího pro úřad nezbytného majetku).  

Návrh zákona upravuje standardním způsobem pravomoci, které je příslušník úřadu oprávněn 
při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů využívat. Většina těchto oprávnění je navíc 
shodná s právy, které má každý vlastník či oprávněný uživatel jakékoli nemovitosti, zejména 
pokud jde o právo rozhodovat o tom, kdo a za jakých podmínek může do nemovitosti 
vstoupit. S ohledem na potřebu právní jistoty jak na straně příslušného státního orgánu, tak 
osob, jejichž práva a svobody jsou jednáním příslušníků úřadu dotčena, a vzhledem k zásadě 
enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí se jeví jako žádoucí tato oprávnění výslovně upravit 
na zákonné úrovni.  

Podmínky, za nichž budou tato oprávnění vykonávána (např. jejich četnost, obsáhlost, 
používané technické prostředky), stanoví vnitřní předpisy úřadu na základě vyhodnocení 
příslušných rizik a v souladu s principy přiměřenosti a subsidiarity a základními povinnostmi 
příslušníka úřadu.  

Smyslem prohlídky vstupující osoby je především zjištění, zda u sebe nemá zbraň, technický 
nebo jiný obdobný předmět, kterým by mohla ohrozit život nebo zdraví osob nacházejících se 
v objektu úřadu, a bezpečnost úřadu, zejména utajovaných informací nacházejících se 
v objektu. Takováto věc by byla osobě na dobu pobytu v objektu úřadu odebrána. Obdobný 
účel má zastavení a prohlídka vjíždějícího dopravního prostředku a osob a věcí v něm se 
nacházejících. V případě vycházející osoby, resp. vyjíždějícího dopravního prostředku, jde 
v odůvodněných případech především o kontrolu, zda není neoprávněně nakládáno 
s majetkem úřadu a informacemi, jimiž úřad disponuje nebo jež se ho týkají, včetně 
utajovaných informací. 
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Monitorování prostoru v bezprostřední blízkosti úřadem chráněného objektu má především 
preventivní význam. Jeho smyslem je v dostatečném časovém předstihu zjistit možná rizika  
a hrozby pro daný objekt a přiměřeným způsobem na toto nebezpečí reagovat, především 
zamezit vzniku možné škody či ji alespoň co nejvíce snížit. Bezprostředním okolím se přitom 
rozumí jakýkoli prostor, ze kterého lze chráněný objekt účinně ohrozit, a to bez ohledu na 
majetková práva k tomuto prostoru. 

K § 26 až 31 
Právní úprava prostředků k utajení a zabezpečení činnosti úřadu obsahově vychází ze zákona 
o Policii ČR. Mezi tyto prostředky se tak řadí krycí prostředky včetně krycích dokladů, 
zabezpečovací technika a zvláštní finanční prostředky. Vedle toho je však součástí těchto 
prostředků i opatření k utajení činnosti doplňující § 20 zákona o zpravodajských službách ČR.  
Opatření k utajení činnosti vytvářejí prostor pro ochranu dat a informací v rámci procesu 
elektronizace veřejné správy. Tento proces ve svých důsledcích umožňuje širšímu okruhu 
subjektů efektivně propojovat dosud roztříštěná data a vytvářet tak souborné informace 
s novou přidanou hodnotou způsobilé ohrozit zájmy úřadu i České republiky.  
Jde především o osobní údaje příslušníků úřadu a další ze zákona vedená data ekonomického 
charakteru např. z oblasti daní, veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení. 
Kumulace těchto často i neutajovaných dat a jejich propojení s úřadem umožňuje získat 
reálnou představu o činnosti úřadu, jeho organizační struktuře či personálním a ekonomickém 
zabezpečení.  

Cílem tohoto ustanovení tedy není jakkoli zkreslovat informace týkající se ÚZSI a jeho 
příslušníků či neplnit zákonem stanovené povinnosti, nýbrž jejich cílem je ochrana úřadu  
a jeho příslušníků před vyzrazením a zajištění řádné činnosti úřadu.  

Opatření k utajení činnosti úřadu vyžadují ve většině případů odpovídající součinnost od 
jiných státních orgánů. Tím je zajištěna jak dostatečná ochrana legitimních potřeb ÚZSI, tak 
respektování zájmů věcně příslušných státních orgánů státu – řádné fungování informačních 
systémů a procesů státních orgánů. Rovněž tato součinnost představuje významný kontrolní 
aspekt vůči specifickým bezpečnostním postupům úřadu.      

Hlava VII  
Vedení informačních systémů úřadem 
 
K § 32 
Charakter úkolů, jež úřad plní, odůvodňuje i potřebu vést nezbytné údaje o fyzických 
a právnických osobách, tyto údaje ukládat, uchovávat a využívat. Pro nakládání s těmito údaji 
se stanují některé odchylky ze zákona o ochraně osobních údajů, vedle toho se však 
zdůrazňuje povinnost údaje obsažené v evidencích chránit před neoprávněným nakládáním.  
 
Hlava VIII 
Náhrada újmy 
 
K § 33 a 34 
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Upravuje se povinnost státu nahradit újmu způsobenou úřadem v souvislosti s plněním jeho 
úkolů, dále újmu způsobenou osobě jednající ve prospěch úřadu a osobě, která poskytla úřadu 
nebo příslušníkovi pomoc, a v neposlední řadě i újmu způsobenou třetí osobě ze strany osoby 
jednající ve prospěch úřadu nebo osoby poskytující úřadu nebo příslušníkovi pomoc. Návrh 
zákona stanovuje liberační důvody z této odpovědnosti a dále rozsah, výši a způsob náhrady 
újmy v případech újmy na zdraví nebo smrti či škodě na věcech.  
Náhradu újmy poskytuje Ministerstvo vnitra. 

Hlava IX 
Společná ustanovení 
 
K § 35 a 36 
Upravuje se povinnost mlčenlivosti a proces zprošťování této povinnosti, který je vyhrazen 
řediteli úřadu. Ustanovením o mlčenlivosti není dotčena ochrana utajovaných informací podle 
zvláštního zákona.  
 
Úřadu se přiznává oprávnění vystavit příslušníkům služební průkaz. Zaměstnancům je poté 
úřad oprávněn vystavit průkaz zaměstnance osvědčující, že jeho držitel je zaměstnancem 
úřadu. Obdobná úprava je obsažená v § 154 zákona o státní službě, který se však nevztahuje 
na zaměstnance zařazené v bezpečnostním sboru. 

Vzor služebního průkazu a odznaku příslušníka a vzor průkazu zaměstnance úřadu se stanoví 
vyhláškou Ministerstva vnitra.  

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o zpravodajských službách  

K § 37 
Změna formálně legislativního charakteru, která z povahy věci vyplývá z tvorby návrhu 
samostatného zákona o ÚZSI a odstranění dosavadního nesystémového přístupu k právnímu 
vymezení činnosti a pravomocí ÚZSI. 
 

ČÁST TŘETÍ – Změna zákona o elektronických komunikacích 

K § 38 
V souladu s rozšířením oprávnění ÚZSI provádět odposlech a záznam telekomunikačního 
provozu, včetně zjišťování údajů o tomto provozu je nezbytné doplnit ÚZSI do příslušného 
výčtu oprávněných státních orgánů, a to vedle ostatních zpravodajských služeb (BIS, VZ). 
 

ČÁST ČTVRTÁ – Účinnosti 

K § 39 
Datum účinnosti zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně souvisejících 
zákonů je stanoven na první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení. 
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