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VI. 
 
Platné znění 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 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., s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

Zvláštní ustanovení o Úřadu pro zahraniční styky a informace 
 

§ 17 
 
 (1) Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji 
příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s 
evidenčním číslem a ústním prohlášením "Úřad pro zahraniční styky a informace".  
  
 (2) Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace je oprávněn při ochraně 
činností, které zpravodajská služba koná na území České republiky, držet a nosit 
služební střelnou zbraň a použít ji v případech nutné obrany nebo krajní nouze.  
  

§ 18 
 
 (1) Úřad pro zahraniční styky a informace může pro ochranu činností, které 
koná na území České republiky, a jestliže je to nezbytné pro plnění úkolů v jeho 
působnosti, používat sledování osob a věcí, krycí doklady, nástrahovou a 
zabezpečovací techniku a využívat osob jednajících v jeho prospěch, které musí být 
starší 18 let.  
  
 (2) Krycími doklady se pro účely tohoto zákona rozumějí listiny a předměty 
sloužící k utajení skutečné totožnosti osoby. Krycím dokladem nesmí být průkaz 
prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena 
Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní banky a služební 
průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklad dosud žijící 
osoby.  
  
 (3) Úřadu pro zahraniční styky a informace vydává krycí doklady Ministerstvo 
vnitra.  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA95EQTHF)



2 
 

 (4) Úřad pro zahraniční styky a informace je oprávněn žádat technické 
zabezpečení použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky 
pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je 
povinen doložit, že použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací 
techniky bylo podle tohoto zákona povoleno.  
  

§ 19 
 
 (1) Úřad pro zahraniční styky a informace je oprávněn ukládat, uchovávat a 
využívat údaje o fyzických a právnických osobách, jestliže je to nutné k plnění úkolů v 
jeho působnosti.  
  
 (2) Úřad pro zahraniční styky a informace je povinen zabezpečit ochranu 
údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a 
odcizením.  
  
 (3) Úřad pro zahraniční styky a informace skutečnost o vedení evidence o 
fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje. 
 
 
Platné znění zákona 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., s vyznačením navrhovaných změn 
 

Odposlech a záznam zpráv 
§ 97 

 (1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna na 
náklady žadatele zřídit a zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro 
připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv 
a) Policii České republiky pro účely stanovené zvláštním právním předpisem36), 
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b) Bezpečnostní informační službě pro účely stanovené zvláštním právním 
předpisem37), 
c) Vojenskému zpravodajství pro účely stanovené zvláštním právním předpisem37a)., 
d) Úřadu pro zahraniční styky a informace pro účely stanovené zvláštním 
právním předpisem67). 
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 prokazují své oprávnění k odposlechu a záznamu 
zpráv předáním písemné žádosti, která obsahuje číslo jednací, pod kterým je 
rozhodnutí soudu u tohoto orgánu vedeno, a která je podepsána osobou 
odpovědnou u orgánu uvedeného v odstavci 1 za vykonávání odposlechu a záznamu 
zpráv. V případě odposlechu a záznamu zpráv Policií České republiky podle 
zvláštních právních předpisů36) se v písemné žádosti uvádí číslo jednací, pod kterým 
je souhlas uživatele odposlouchávané stanice u Policie České republiky veden. 
  (3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna 
uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo 
zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání 
jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací37b). Provozní a 
lokalizační údaje týkající se neúspěšných pokusů o volání je právnická nebo fyzická 
osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací povinna uchovávat pouze tehdy, jsou-li tyto údaje 
vytvářeny nebo zpracovávány a zároveň uchovávány nebo zaznamenávány. 
Současně je tato právnická nebo fyzická osoba povinna zajistit, aby při plnění 
povinnosti podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv a takto 
uchovávaný dále předáván. Právnická nebo fyzická osoba, která provozní a 
lokalizační údaje uchovává, je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout 
a) orgánům činným v trestním řízení pro účely a při splnění podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem59), 
b) Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 
pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti 
nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti 
terorismu nebo prověřování chráněné osoby a při splnění podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem60), 
c) Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem37), 
d) Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem37a), 
e) Úřadu pro zahraniční styky a informace pro účely a při splnění podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem67),  
e)f) České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem61). 
Po uplynutí doby podle věty první je právnická nebo fyzická osoba, která provozní a 
lokalizační údaje uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům 
oprávněným k jejich využívání podle zvláštního právního předpisu nebo pokud tento 
zákon nestanoví jinak (§ 90). 
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 (4) Provozními a lokalizačními údaji podle odstavce 3 jsou zejména údaje 
vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje 
vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání komunikace. Rozsah 
provozních a lokalizačních údajů uchovávaných podle odstavce 3, formu a způsob 
jejich předávání orgánům oprávněným k využívání podle zvláštního právního 
předpisu a způsob jejich likvidace stanoví prováděcí právní předpis. 
 (5) Právnická nebo fyzická osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní 
službu je povinna na žádost poskytnout informace z databáze všech svých účastníků 
veřejně dostupné telefonní služby orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle 
zvláštního právního předpisu, a to na jeho náklady. Formu a rozsah poskytovaných 
informací stanoví prováděcí právní předpis. 
  (6) Zavede-li právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací při této 
činnosti kódování, kompresi, šifrování nebo jiný způsob přenosu vedoucí k 
nesrozumitelnosti přenášených zpráv, je povinna zajistit, aby v koncových bodech 
pro připojení zařízení uvedených v odstavci 1 byly požadované zprávy a s nimi 
spojené provozní a lokalizační údaje poskytovány srozumitelným způsobem. 
  (7) Z plnění povinností podle odstavců 1, 3 a 5 náleží právnické nebo fyzické 
osobě od oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, úhrada 
efektivně vynaložených nákladů. Výši a způsob úhrady efektivně vynaložených 
nákladů stanoví prováděcí právní předpis. 
 (8) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o vyžádaném nebo uskutečněném odposlechu a záznamu zpráv podle 
odstavců 1 a 2 a vyžádání a poskytnutí údajů podle odstavců 3 a 5 a s tím 
souvisejících skutečnostech. 
 (9) Technické a provozní podmínky a body pro připojení koncového 
telekomunikačního zařízení pro odposlech nebo záznam zpráv stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 (10) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna vést 
evidenci 
a) počtu případů, ve kterých na základě žádosti poskytla provozní a lokalizační údaje 
orgánům oprávněným k jejich vyžádání, 
b) doby, která v jednotlivých případech uplynula ode dne, kdy zahájila uchovávání 
provozních a lokalizačních údajů do dne, kdy o tyto údaje oprávněný orgán požádal, 
a 
c) počtu případů, kdy nemohla žádosti o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů 
vyhovět. 
  (11) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna předávat 
Úřadu evidenci uvedenou v odstavci 10 souhrnně vždy za uplynulý kalendářní rok, a 
to v elektronické formě, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. 
Předávaná evidence nesmí obsahovat osobní a identifikační údaje. Úřad souhrn 
obdržených evidencí neprodleně předá Komisi. 
  (12) Formu evidence předávané podle odstavce 11 a způsob jejího předávání 
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Úřadu stanoví prováděcí právní předpis. 
_________________________ 
36) § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
37) § 6 až 8 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
37a) § 9 a 10 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. 
36) § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
37) § 6 až 8 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
37a) § 9 a 10 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. 
37b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů 

vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. 

59) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
60) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a 
o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

61) Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

67) Zákon č. …/2016 Sb., o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně souvisejících 
zákonů. 
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