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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Zákon o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně souvisejících zákonů  

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. dubna 2017  

Implementace práva EU: Ne: 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu je systémové a odpovídající vymezení působnosti a oprávnění ÚZSI, a to v samostatné 
právní normě, tak jako je tomu u ostatních českých zpravodajských služeb. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

 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. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

  

3.5 Sociální dopady: Ne 

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

  

3.10 Korupční rizika: Ne  

  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Přijetí předkládaného návrhu zákona se projeví na vyšším bezpečnostním standardu občanů 
České republiky, a to za pomoci eliminace rizik spočívajících 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 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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1. Důvod předložení a cíle 
1.1 Název 

Zákon o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně některých souvisejících zákonů  

1.2  Definice problému 

1.2.1 Nesystémový přístup státu k právní úpravě činnosti a pravomocí Úřadu pro 
zahraniční styky a informace 

Zpravodajskými službami České republiky jsou Bezpečnostní informační služba (dále také 
jen „BIS“), Úřad pro zahraniční styky a informace (dále také jen „ÚZSI“) a Vojenské 
zpravodajství (dále také jen „VZ“). Zastřešujícím zákonem obecně upravujícím postavení 
zpravodajských služeb je zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. Na tento zákon navazuje zákon č. 154/1994 Sb.,  
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 289/2005 Sb.,  
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů. Činnost a pravomoci ÚZSI nejsou 
samostatným zákonem upraveny. Zákon o zpravodajských službách obsahuje jen zvláštní 
ustanovení o Úřadu pro zahraniční styky a informace (§ 17 až 19), která jsou velice stručná. 
Tato anomálie však nevychází z důvodů odborných, nýbrž z důvodů politicko-historických. 

1.2.2 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace při získávání 
informací 

Stručná a strohá právní úprava výrazně limituje ÚZSI především při získávání zpravodajských 
informací, a to tím, že nepřiznává ÚZSI stejná oprávnění jako dvěma dalším zpravodajským 
službám.  

Podle zákona o zpravodajských službách zabezpečuje úřad informace mající původ 
v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů 
České republiky, kdy tento zákon dále výslovně uvádí, že pro ochranu činností konaných na 
území České republiky může ÚZSI používat vymezené prostředky k získávání informací – 
používání sledování osob a věcí, krycích dokladů, nástrahové a zabezpečovací techniky  
a využívání osob jednajících ve prospěch úřadu. Jiné standardní prostředky k získávání 
informací jako např. odposlech a záznam telekomunikačního provozu včetně zjišťování údajů 
o tomto provozu (tzv. provozní a lokalizační údaje) není ÚZSI (na rozdíl od BIS či VZ)  
ze zákona oprávněn používat.  

V globalizovaném a technickém světě 21. století je podstatná část informací šířena za pomoci 
prostředků elektronické komunikace. Informace šířené v této oblasti komunikace je možno 
zajistit převážně jen za pomoci odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Zákonem 
omezené pravomoci ÚZSI tedy mohou vést k tomu, že informace předávané mezi zájmovými 
osobami nebudou ze strany ÚZSI řádným způsobem získány a vyhodnoceny. To v konečném 
důsledku může vést k ohrožení bezpečnosti a ochrany zahraničně politických a ekonomických 
zájmů státu.  
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1.2.3 Judikatorně překonaná a nesystémová úprava používání specifických prostředků 
získávání informací  

Zákon o Bezpečnostní informační službě upravuje používání specifických prostředků 
získávání informací, kterými jsou zpravodajská technika, krycí doklady, krycí prostředky  
a sledování osob a věcí (§ 6 a n.). Totožná úprava je poté obsažena i v zákoně o Vojenském 
zpravodajství (též § 6 a n.). 

Pohledem aktuální judikatury a nových legislativně-technických přístupů stran ochrany 
lidských práv a svobod se jeví tato právní úprava jako značně překonaná. Zásadním 
nedostatkem této úpravy je především skutečnost, že vytváří velice široký a volný prostor pro 
úvahy zpravodajských služeb, zda použitím zpravodajské techniky zasáhne služba do lidských 
práv a svobod či nikoliv (§ 8 odst. 1 a 2 - spojení „pokud je jimi zasahováno do základních 
práv a svobod/pokud jim není zasahováno do základních lidských práv a svobod“). Jinými 
slovy lze říci, že pokud zpravodajská služba dojde k závěru, že použití zpravodajské techniky 
nijak nezasahuje do žádného lidského práva a svobody, není zapotřebí, aby použití 
zpravodajské techniky podléhalo povolení ze strany soudu. Právní úprava tak není pro 
adresáty dostatečně srozumitelná a předvídatelná, čímž odporuje současným standardům 
ochrany lidských práv a svobod, tak jak byla judikována Evropským soudem pro lidská práva 
(dále také jen „ESLP“).  S tímto stavem jsou spojena rizika možného zneužití použití 
zpravodajských prostředků ze strany zpravodajských služeb, což vede ke vzniku 
pochopitelných, ač v mnoha případech zcela zbytečných obav ze strany české veřejnosti. 

Při přezkumu právní úpravy umožňující zásah do lidských práv a svobod vychází ESLP  
z pětistupňového testu, jehož součástí je i test legality. Základní principy testu legality byly ze 
strany ESLP řádně shrnuty v rozsudku Sanoma Uitgevers  B. V. proti Nizozemsku, rozsudek 
velkého senátu, 14. 9. 2010, č. 38224/031.: 

81. Soud připomíná svoji konstantní judikaturu, podle níž spojení „stanoví zákon“  
a v „souladu se zákonem“ v čl. 8-11 Úmluvy nevyžadují pouze to, aby sporné opatření mělo 
svůj základ ve vnitrostátním právu, nýbrž dotýká se i kvality samotného dotčeného právního 
předpisu, právo má být dostatečně přístupné a předvídatelné, tj. formulováno s dostatečnou 
přesností, aby jednotlivci umožňovalo – v případě potřeby s příslušnou pomocí – usměrňovat 
své jednání.  

82. Aby vnitrostátní právo naplňovalo tyto požadavky, musí poskytnout dostatečné záruky 
proti svévolným zásahům veřejné moci do práv zaručených úmluvou. V případech 
dotýkajících se základních práv by bylo v rozporu s vládou práva, která je jedním z principů 
demokratické společnosti obsažených v úmluvě, pokud by diskrece přiznaná moci výkonné 
byla bezbřehá. Z toho plyne, že právo musí dostatečně jasně definovat rozsah diskrece 
svěřené relevantním orgánům a způsob výkonu této diskreční pravomoci [srov. např. Sunday 
Times proti Spojenému království (č. 1), rozsudek pléna, 26. 4. 1979, č. 6538/74, § 49; 
                                                            
1 Kmec, J., Kosař, D. Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2012. 1687 s. 
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Tolstov Miloslavsky proti Spojenému království, rozsudek, 13. 7. 1995, č. 18139/91, § 37 
Rotaru proti Rumunsku, rozsudek velkého senátu, 4. 5. 2000, č. 28341/95, § 52 Hassan  
a Chaush proti Bulharsku, rozsudek velkého senátu, 26. 10. 2000, č. 30985/96, § 84; Maestri 
proti Itálii, rozsudek velkého senátu, 17. 2. 2004, č. 39748/98, § 30]. 

Výše citovaná judikatura ESLP tak zcela výslovně uvádí, že právní úprava umožňující zásah 
do lidských práv a svobod musí být dostatečně předvídatelná a musí poskytovat dostatečné 
záruky před svévolnou aplikací práva ze strany státních orgánů. Opačný přístup vede bohužel 
ke vzniku zcela oprávněných pochybností, zda zpravodajské služby nezneužívají svá 
oprávnění. 

K této otázce se přirozeně v minulosti vyjádřil i Ústavní soud ČR, a to např. v souvislosti 
s uchováváním a poskytováním provozních a lokalizačních údajů pro účely trestního řízení 
(nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. března 2011 vyhlášeným pod č. 94/2011 Sb.  
a nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/11 ze dne 20. prosince 2011 vyhlášeným pod  
č. 43/2012 Sb.; dále judikatura Ústavního soudu stran odposlechů např. nález sp. zn. II ÚS 
502/2000 ze dne 22. ledna 2001 nebo sp. zn. II ÚS 2048/09). „Zásah do základního práva 
jednotlivce na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3  
a čl. 13 Listiny z důvodu prevence a ochrany před trestnou činností je tak možný jen skrze 
imperativní zákonnou úpravu, která musí především odpovídat nárokům plynoucím z principu 
právního státu a která naplňuje požadavky vyplývající z testu proporcionality,  
kdy v případech střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem, resp. 
 s jinými základními právy či svobodami je třeba posuzovat účel (cíl) takového zásahu ve 
vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto posouzení je zásada 
proporcionality (v širším smyslu). Taková právní úprava musí být přesná a zřetelná ve svých 
formulacích a dostatečně předvídatelná, aby potenciálně dotčeným jednotlivcům poskytovala 
dostatečnou informaci o okolnostech a podmínkách, za kterých je veřejná moc oprávněna  
k zásahu do jejich soukromí, aby případně mohli upravit své chování tak,  
aby se nedostali do konfliktu s omezující normou. Rovněž musí být striktně definovány  
i pravomoci udělené příslušným orgánům, způsob a pravidla jejich provádění tak, aby 
jednotlivcům byla poskytnuta ochrana proti svévolnému zasahování.“ 

Ač se citovaný nález Ústavního soudu vztahuje k poskytování provozních a lokalizačních 
údajů pro účely trestního řízení, není dán žádný důvod k tomu, aby se tento nález nevztahoval 
i na činnost zpravodajských služeb. Zpravodajské služby sice nemají postavení orgánu 
činného v trestním řízení a nemohou tak vést proti konkrétní osobě trestní řízení, jehož 
výsledkem může být až uložení trestu odnětí svobody. Na druhou stranu se však zpravodajské 
služby nemusí při používání zpravodajských prostředků řídit formálními pravidly pro zahájení 
a vedení trestního řízení, jež jsou vázána na odůvodněné podezření ze spáchání trestného činu. 
Zároveň zpravodajské služby nepodléhají dozoru státního zástupce. 

Z ustanovení § 8 odstavce 1 a 2 výše uvedených zákonů zároveň vyplývá, že je možné 
pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, aniž by touto činností zasáhla zpravodajská 
služba do základních práv a svobod (práva na ochranu soukromí, práv osobnostních).  
Tímto pojetím se tak uvedená úprava ocitá v rozporu i s  úpravou obsaženou v občanském 
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zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který naopak vychází z pojetí, že pořizování obrazových 
nebo zvukových záznamů je zásahem do osobnostních práv člověka, kdy však tento zásah 
může být na základě zákonného důvodu dovolený. Konkrétně poté § 86 občanského zákoníku 
zní: „Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména 
nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo 
pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené  
o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. 
Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.“ 

Právní úprava používání zpravodajské techniky obsahuje rovněž široký výčet technických 
prostředků (elektronické, fototechnické, chemické atd.), jejichž používáním dochází k zásahu 
do lidských práv a svobod, aniž by však vycházela z předpokladu, že z pohledu ochrany 
lidských práv a svobod není důležité, jaký druh techniky je používán, nýbrž do jakého 
lidského práva a svobody se zasahuje. Tento přístup byl zákonodárcem zvolen např. při 
úpravě sledování osob a věcí obsažené v § 158d trestního řádu (zákon  
č. 141/1961 Sb.), kdy se povolení státního zástupce či soudce váže na konkrétní lidské právo 
nebo svobodu, do které je ze strany policejního orgánu při sledování osob a věcí zasahováno.  

Obecně lze pak právní úpravu používání specifických prostředků získávání informací označit 
za nesystematickou a nelogickou, a to tím, že plně nerespektuje účel jednotlivých 
zpravodajských prostředků. Podle platné úpravy je např. primárním účelem krycích 
prostředků a krycích dokladů získání informací, ač již ze samotných názvů vyplývá, že jejich 
hlavním účelem je krytí či utajení činnosti zpravodajské služby. Za nesystémové lze rovněž 
označit, že platná právní úprava rozlišuje „používání zpravodajské techniky“ a „sledování 
osob a věcí“, ač se v obou těchto případech jedná o utajovaný způsob získávání informací. 

 

1.2.4 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace ve vztahu 
k zajišťování bezpečnosti úřadem určených osob a chráněných objektů 

Jednou ze základních povinností ÚZSI je zajistit dostatečnou bezpečnost vlastní činnosti,  
a to prostřednictvím zajištění bezpečnosti osob a objektů s touto činností spojených. Zajištění 
bezpečnosti je jednou z podmínek řádného výkonu ostatních činností ÚZSI. Nezbytné je 
přitom zajistit jak fyzickou, tak zpravodajskou ochranu dotčených osob a objektů. 

V současné době má ÚZSI značně omezené možnosti, jak bezpečnost určených osob  
a chráněných objektů zajistit. Pravomoci příslušníků ÚZSI jsou v této oblasti fakticky 
omezeny na oprávnění, která může využívat každý občan za podmínek krajní nouze a nutné 
obrany, a to i pokud jde o použití služební střelné zbraně. To je zcela nedostatečné zejména 
z hlediska včasného zjištění příslušných rizik a prevence vzniku újmy na činnosti a postavení 
ÚZSI a zájmech ČR. Neudržitelnost tohoto stavu se nadále zvýrazňuje v důsledku celosvětově 
rostoucích bezpečnostních hrozeb, včetně teroristických či jiných obdobných útoků. Oproti 
jiným orgánům státu jsou navíc zpravodajské služby v zásadě permanentně vystaveny 
analogickému působení obdobných institucí cizích mocí a dalších subjektů, jejichž činnost je 
namířena proti základním bezpečnostním zájmům ČR (viz Výroční zpráva Bezpečnostní 
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informační služby za rok 2014 – kapitola 2.3. Kontrarozvědná činnost). Tyto subjekty rovněž 
usilují o destabilizaci českých zpravodajských služeb včetně infiltrace a následného 
zneschopnění jejich činnosti ve vlastní prospěch a získání citlivých informací, jimiž 
zpravodajské služby disponují. 

V důsledku této nevyhovující situace se ÚZSI musí spoléhat na kapacity Policie ČR, jejichž 
využití je však v některých pro ÚZSI zcela klíčových oblastech velmi limitované  
až nemožné. Jde především o zajištění bezpečnosti objektů a osob, jejichž vztah k ÚZSI je 
utajován, či určitých prostor v těchto objektech (zabezpečených oblastí), v nichž se pravidelně 
nakládá s utajovanými informacemi až do stupně utajení Přísně tajné. Plnění příslušných 
úkolů v těchto případech vyžaduje jednak přístup k utajovaným informacím příslušného 
stupně, a jednak přitom musí být respektován fundamentální princip činnosti zpravodajské 
služby – zásada need to know, tj. přístup k dotčeným utajovaným informacím musí být 
omezen na co nejužší okruh osob. Zvláště to pak platí v rámci mezinárodní zpravodajské 
spolupráce, kde zahraniční partneři vyžadují po ÚZSI, aby jejich představitelům po dobu 
pobytu na území ČR garantoval odpovídající bezpečnost; zapojení jiného bezpečnostního 
sboru je přitom zpravidla vyloučeno. 

Využívání kapacit jiného bezpečnostního sboru přináší rovněž obtíže při organizaci a řízení 
předmětných činností, zejména z hlediska rozdělení odpovědnosti za provádění příslušných 
služebních zákroků.     

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 až19.  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. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

- Úřad pro zahraniční styky a informace – činnost a oprávnění ÚZSI budou systémově 
a odpovídajícím způsobem upraveny v samostatném zákoně, tak jako je tomu u jiných 
zpravodajských služeb, 

- další zpravodajské služby (BIS a VZ) – návrh zákona o ÚZSI je spojen s širšími 
možnostmi spolupráce zpravodajských služeb (např. technické zabezpečení použití 
zpravodajských prostředků), 

- ostatní bezpečnostní sbory a orgány veřejné správy – návrh zákona upravuje 
v obecné míře spolupráci s ostatními bezpečnostními sbory a orgány veřejné správy, 

- soudy  – předsedové senátu vrchních soudů budou nově rozhodovat o povolení ÚZSI 
použít zpravodajské prostředky na území České republiky,. 

- fyzické a právnické osoby – rozšířená oprávnění ÚZSI při získávání informací jsou 
spojena se zásahem do lidských práv a svobod, především pak práva na ochranu 
soukromí, listovního tajemství či nedotknutelnosti obydlí. Na druhou stranu jsou tyto 
soudem aprobovatelné zásahy spojeny se zajištěním vyšší míry bezpečnosti občanů 
České republiky, kdy zároveň úprava používání zpravodajských prostředků plně 
respektuje současné standardy ochrany lidských práv a svobod. Návrh zákona též 
obecně upravuje spolupráci ÚZSI s fyzickými a právnickými osobami,. 

- právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací –- budou podle 
návrhu zákona povinny na náklady ÚZSI zřídit a zabezpečit v určených bodech své sítě 
rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam 
zpráv; uchovávané provozní a lokalizační údaje bude poté povinny na požádání 
poskytnout ÚZSI. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je systémové a odpovídající vymezení působnosti a oprávnění ÚZSI,  
a to v samostatné právní normě, jako je tomu u ostatních českých zpravodajských služeb,  
za respektování judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Základním znakem činnosti ÚZSI je získávání, shromažďování a vyhodnocování informací, 
kdy tyto informace ÚZSI získává i za pomoci zpravodajských prostředků, jež jsou používány 
utajovaným (konspirativním) způsobem. Je-li podle platné právní úpravy ÚZSI při získávání 
informací na území České republiky právně limitován, je tím tedy limitován na činnosti, která 
plně charakterizuje smysl jeho existence a fungování. 

Jednou ze zásadních oblastí působnosti ÚZSI je předcházení a zamezování hrozbám v oblasti 
boje proti terorismu, podpory terorismu a jeho financování. Schopnost zpravodajských služeb 
resp. státu zamezit teroristickému útoku je zcela jistě přímo úměrná s rozsahem a kvalitou 
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informací, jež se podaří zpravodajským službám zabezpečit. Riziko, které by přinesla 
konzervace současného nesystémového a v pravomocích omezeného postavení ÚZSI, lze 
velmi obtížně kvantifikovat. Případné důsledky legislativní pasivity jsou však na druhou 
stranu nebývale vysoké.  

Úspěšně provedený teroristický útok je spojen se ztrátami na lidských životech a s následnou 
reakcí státních orgánů spočívající v přijetí mimořádných bezpečnostních opatření např.  
v podobě zabezpečení veřejně přístupných míst. Vedle toho však teroristický útok mění 
každodenní životy občanů, jejich chování a návyky a plně se tak odráží v kolektivní psychice 
občanů a obyvatel daného státu. 

Negativním ač z povahy věci zcela nezbytným znakem zpravodajské činnosti je i zásah 
zpravodajských služeb do lidských práv a svobod, tedy do bytostné a vysoce citlivé sféry 
každého lidského jedince. Vzhledem k této skutečnosti by tak regulace do lidských práv  
a svobod ingerujících právních institutů měla být pro občany a obyvatele státu dostatečně 
předvídatelná a srozumitelná. Opačný stav totiž vytváří zcela pochopitelné obavy, že 
zpravodajské služby budou tato oprávnění zneužívat. 

Vedle výše uvedeného je ÚZSI stejně jaké ostatní zpravodajské služby v České republice 
vystaven nepřátelským snahám cizích zpravodajských služeb, jež spočívají v úsilí o infiltraci 
do ÚZSI a jeho destabilizaci a dále o získání utajovaných informací citlivých pro bezpečnost 
České republiky. 

2. Návrh variant řešení  
2.1 Nesystémový přístup státu k právní úpravě činnosti a pravomocí Úřadu pro 
zahraniční styky a informace 
 

2.1.1  Varianta „nulová“ 

Ponechání současného právního stavu by znamenalo, že by činnost a pravomoci ÚZSI byly 
i nadále velice strohým způsobem upraveny v zákoně o zpravodajských službách.  

2.1.2  Varianta č. 1–- přijetí nového (samostatného) zákona o ÚZSI 

Varianta č. 1 je založena na odstranění současného nesystémového přístupu zákonodárce 
k právnímu vymezení činnosti a pravomocí ÚZSI, jež vychází z absence samostatného zákona 
o ÚZSI. 

2.1.3 Varianta č. 2 –- novelizace zákona o zpravodajských službách 

Tato varianta spočívá v obsahovém rozšíření zvláštních ustanovení o Úřadu pro zahraniční 
styky a informace, tak aby byla odstraněna současná stručnost a strohost právního vymezení 
činnosti a pravomocí ÚZSI. 

2.2 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace při získávání 
informací  
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2.2.1  Varianta „nulová“ 

Při své činnosti na území České republiky by byl Úřad pro zahraniční styky a informace dále 
omezován při získávání informací.  

2.2.2 Varianta č. 1 –- rozšířit oprávnění ÚZSI při získávání informací, a to po vzoru 
jiných zpravodajských služeb. 

Úřad pro zahraniční styky a informace by byl při své činnosti na území České republiky 
oprávněn používat stejné zpravodajské prostředky jako ostatní zpravodajské služby  
(BIS a VZ). 

2.2.3 Varianta č. 2 –- rozšířit oprávnění ÚZSI při získávání informací jen o vybrané 
zpravodajské prostředky (odposlech a záznam telekomunikačního provozu) 

Oprávnění ÚZSI získávat informace na území České republiky by byla rozšířena,  
ale nikoliv v takové šíři jako je tomu u ostatních zpravodajských služeb. 

2.3 Judikatorně překonaná a nesystémová úprava používání specifických 
prostředků získávání informací  

2.3.1 Varianta nulová  

Při rozšiřování oprávnění ÚZSI získávat informace na území České republiky by byla 
převzata více méně doslovná textace právní úpravy používání (specifických) zpravodajských 
prostředků obsažená v zákoně o BIS a v zákoně o VZ.  

2.3.2 Varianta č. 1 –- při rozšiřování oprávnění ÚZSI zohlednit současné standardy 
ochrany lidských práv a svobod a dbát na řádnou systematiku právního textu 

Při rozšiřování oprávnění ÚZSI získávat informace na území České republiky by byla náležitě 
respektována judikatura ESLP a současné standardy ochrany lidských práv a svobod. Při 
tvorbě nových oprávnění ÚZSI by byl ze systematického a  legislativně technického  
pohledu řádně sledován účel jednotlivých zpravodajských prostředků resp. prostředků, které 
slouží k utajení (konspiraci) činnosti zpravodajské služby.  

2.4 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace ve vztahu 
k zajišťování bezpečnosti úřadem určených osob a chráněných objektů 

2.4.1 Varianta nulová 

ÚZSI bude nadále zásadně omezen při zajišťování bezpečnosti objektů, v nichž je 
vykonávána, řízena či zabezpečována zpravodajská činnost, a osob spojených s plněním jeho 
úkolů. ÚZSI nebude oprávněn využívat pravomoci, které jiným bezpečnostním sborům 
plnícím úkoly v této oblasti standardně náleží. 

2.4.2 Varianta č. 1 –-  rozšířit oprávnění ÚZSI  
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Pravomoci ÚZSI budou rozšířeny o standardní oprávnění, která v oblasti ochrany objektů  
a osob využívají jiné bezpečnostní sbory, zejména Policie ČR (prokázání totožnosti, podání 
vysvětlení, použití zbraně, donucovací prostředky, zajišťování bezpečnosti určených osob  
a bezpečnosti chráněných objektů). Rozsah těchto oprávnění bude omezen tak, aby zahrnoval 
pouze taková opatření, jež jsou s ohledem na činnost a postavení ÚZSI jako vnější 
zpravodajské služby účelná.   

3  Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Nesystémový přístup státu k právní úpravě činnosti a pravomocí Úřadu 
pro zahraniční styky a informace 

Definovaný problém je formálně legislativního charakteru, z tohoto důvodu s ním tedy nejsou 
spojeny žádné relevantní náklady a přínosy. 

3.2  Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace při získávání 
informací 

3.2.1 Náklady 

Základním posláním ÚZSI jako jedné ze tří zpravodajských služeb je zabezpečování 
informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, 
bezpečnost a obranu České republiky. Prostřednictvím zpravodajských služeb tak stát plní 
jednu ze svých ústavních povinností (ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky), jíž je zajištění bezpečnosti svých občanů. Zpravodajské služby zabezpečují 
informace jak z otevřených zdrojů, tak i zdrojů veřejnosti nepřístupných, kdy tento druh 
informací je získáván utajovaným způsobem za použití zpravodajských prostředků (např. 
odposlech a záznam telekomunikačního provozu, získávání provozních a lokalizačních 
údajů). Omezené možnosti ÚZSI používat zpravodajské prostředky na území České republiky 
tak přirozeně vedou k omezenému rozsahu získaných informací, se kterými ÚZSI následně 
analyticky pracuje. Tento omezený rozsah informací se z povahy věcí dotýká i akceschopnosti  
ÚZSI předcházet a zamezovat nejzávažnějším bezpečnostním hrozbám -  terorismem nebo 
šíření zbraní hromadného ničení. 

V obecné míře lze tedy mezi náklady zařadit veškeré náklady, jež budou muset být 
vynaloženy při snížení bezpečnostního standardu občanů České republiky. Náklady, jež by 
musela česká společnost nést např. po zdárně provedeném teroristickém útoku či jiném 
obdobném útoku (např. útok v kyberprostoru), jsou jen velice těžko vyčíslitelné.  Zcela jistě 
lze však říci, že by tyto náklady zatížily jak veřejný sektor (stát, kraj, obce), tak i sektor 
soukromý (obchodní korporace, nestátní neziskový sektor, fyzické osoby). 

V případě rozšíření oprávnění ÚZSI provádět odposlech a záznam telekomunikačního 
provozu včetně zjišťování údajů o tomto provozu (provozní a lokalizační údaje) bude 
právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací povinna na náklady ÚZSI zřídit  
a zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního 
zařízení pro odposlech a záznam zpráv, uchovávané provozní a lokalizační údaje bude poté 
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povinna na požádání poskytnout ÚZSI. 
 
Těmto podnikajícím osobám bude ÚZSI povinen uhradit efektivně vynaložené náklady, kdy 
se jejich výše 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 konstatovat, že celkové náklady se 
budou pohybovat řádově v rozsahu desítek tisíc korun ročně. Odhad nákladů stanovený na 
základě výše uvedené vyhlášky č. 462/2013 Sb., by se měly ročně pohybovat mezi 35 až 40 
000 Kč. ÚZSI je schopen tyto náklady pokrýt z vlastních rozpočtových zdrojů. Ke zvýšeným 
nárokům na státní rozpočet tedy nedojde. 

3.2.2 Přínosy 

Primární přínosem je zvýšení bezpečnostního standardu občanů České republiky,  
a to prostřednictvím snížení rizika provedení úspěšného teroristického či jiného obdobného 
útoku na území České republiky. Rozšířené možnosti používání zpravodajských prostředků 
povedou k posílení informačního vybavení ÚZSI, a to jak po kvantitativní, tak kvalitativní 
stránce. Práce se zpravodajsky cennějšími informacemi pozitivně ovlivní   
i výsledky zpravodajské analýzy, čímž se v konečném důsledku posílí schopnost ÚZSI 
předcházet a zamezovat závažným bezpečnostním hrozbám.  

3.3 Judikatorně překonaná a nesystémová úprava používání specifických 
prostředků získávání informací  

3.3.1 Náklady  

Definovaný problém není jen problémem formálně legislativního charakteru, jak se na první 
pohled může zdát, ale je spojen s předvídatelností práva, přesněji s předvídatelností zásahu 
zpravodajských služeb při zásahu do lidských práv a svobod. Právní úprava zpravodajských 
prostředků zasahujících do lidských práv a svobod, která neposkytuje zcela jednoznačný 
výklad, vytváří prostor pro svévolný postup státních orgánů. S tímto postupem je tak spojena 
snížená ochrana lidských práv a svobod občanů, která může vést až k nedůvěře občanů vůči 
státu a k erozi demokratického právního státu. 

3.3.2 Přínosy 

Za přínos lze označit posílení přehlednosti právního textu a s tím související zvýšení 
předvídatelnosti právní úpravy pro její adresáty, kterými jsou v případě používání 
zpravodajských prostředků občané a obyvatelé České republiky, do jejichž lidských práv 
a svobod je zasahováno. Z hlediska zpravodajských služeb se výrazně omezí prostor pro 
možný svévolný postup ÚZSI při zásahu do lidských práv a svobod.  Předvídatelnost právní 
úpravy je z pohledu judikatury ESLP jedním z imanentních znaků demokratického právního 
státu.  
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3.4 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace ve vztahu 
k zajišťování bezpečnosti úřadem určených osob a chráněných objektů 

3.4.1 Náklady 

Nedostatečná oprávnění při zajišťování bezpečnosti svých objektů a určených osob významně 
ztěžují ÚZSI možnost včas zjistit zásadní bezpečnostní hrozby a předcházet tomu, aby 
přerostly v reálnou újmu na životech či zdraví osob, majetku anebo na schopnostech ÚZSI 
řádně plnit úkoly vyplývající z jeho působnosti. 

3.4.2 Přínosy 

Přínosem poskytnutí odpovídajících oprávnění ÚZSI bude zvýšení bezpečnosti jeho objektů  
a osob s ÚZSI spojených, a to při současném posílení ochrany utajovaných informací, s nimiž 
ÚZSI při plnění svých úkolů nakládá. Budou rovněž vytvořeny adekvátní podmínky pro to, 
aby ÚZSI řádně dostál svým závazkům vyplývajícím z pravidel mezinárodní zpravodajské 
spolupráce. To vše přispěje k zlepšení bezpečnostních podmínek pro činnost ÚZSI. 
Díky poskytnutí odpovídajících zákonných oprávnění se zefektivní bezpečnostní systém ÚZSI 
a České republiky.  

4  Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
4.1 Nesystémový přístup státu k právní úpravě činnosti a pravomocí Úřadu 
pro zahraniční styky a informace 

Definovaný problém je formálně legislativního charakteru, z tohoto důvodu s ním tedy není 
spojeno vyhodnocování nákladů a přínosů. 

4.2 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace při získávání 
informací 

4.2.1  Varianta „nulová“ 

Tato varianta je spojena s veškerými náklady, jež jsou spojeny se sníženou schopností ÚZSI 
předcházet a zamezovat nejzávažnějším bezpečnostním hrozbám – terorismus, šíření zbraní 
hromadného ničení, útoky v kyberprostoru. Tyto náklady jsou obtížně vyčíslitelné, ale jejich 
rozsah je v případě zdárně provedeného útoku velice vysoký. Legislativní pasivita tedy 
rozhodně není žádoucí.  

Za jediný přínos lze označit, že tato varianta není spojena s hrazením nákladů podle úhradové 
vyhlášky 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. V porovnání s náklady, které by zatížily veřejný  
i soukromý sektor v případě zdárně provedeného teroristického či jiného obdobného útoku, 
jsou však tyto náklady zcela zanedbatelné. 
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4.2.2 Varianta č. 1 - rozšířit oprávnění ÚZSI při získávání informací, a to po vzoru 
jiných zpravodajských služeb. 

Náklady v této variantě představují finanční prostředky, jež bude muset vynaložit ÚZSI (stát) 
při rozšíření oprávnění ÚZSI provádět odposlechy a záznam telekomunikačního provozu, 
včetně oprávnění žádat příslušné podnikající osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací o poskytnutí provozních  
a lokalizačních údajů. Úhrada těchto nákladů se řídí vyhláškou Českého telekomunikačního 
úřadu.  

Přínos této varianty tkví především ve zvýšení bezpečnosti občanů České republiky, a to za 
pomoci dostatečné eliminace rizik spočívajících v úspěšném provedení teroristického či 
jiného obdobného útoku. 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 pomocí elektronické 
komunikace jsou těmito pro bezpečnost České republiky důležitými informacemi právě 
informace pocházející z elektronické komunikace, jež ÚZSI bude moci získat prostřednictvím 
nového oprávnění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. 

4.2.3 Varianta č. 2 –- rozšířit oprávnění ÚZSI při získávání informací jen o vybrané 
zpravodajské prostředky (odposlech a záznam telekomunikačního provozu) 

Náklady této varianty se rovnají nákladům podle varianty č. 1.  

Stejně tak hlavní přínos této varianty spočívá v obecné míře ve zvýšení bezpečnosti občanů 
České republiky, eliminaci rizik spočívajících v provedení teroristického útoku a schopnosti 
ÚZSI získávat informace šířené v oblasti elektronické komunikace.  

Nemožnost vyhledávat, otevírat, zkoumat a vyhodnocovat dopravované zásilky (nakládání se 
zásilkou) by však omezovala ÚZSI zejména při výkonu působnosti v oblasti 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.  

4.3 Judikatorně překonaná a nesystémová úprava používání specifických 
prostředků získávání informací  

4.3.1 Varianta nulová  

Tato varianta je spojena s přetrváváním nesystémové právní úpravy, jež je pro adresáty 
nesrozumitelná a nepředvídatelná, čímž vytváří prostor pro svévolný postup ÚZSI při 
používání zpravodajských prostředků a s tím související riziko jejich zneužití. Tato varianta 
tak není spojena s žádnými přínosy. 

4.3.2 Varianta č. 1 –- při rozšiřování oprávnění ÚZSI při získávání informací 
zohledňovat současné standardy ochrany lidských práv a svobod a dbát na řádnou 
systematiku právního textu 
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Přínosem této varianty je respekt k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, resp. 
judikatuře Ústavního soudu ČR. Pro recipienty bude právní úprava předvídatelnější  
a přehlednější, čímž by zároveň měly odpadnout některé pochybnosti české veřejnosti, zda 
ÚZSI svá oprávnění nezneužívá. Ve zvýšení předvídatelnosti právní úpravy a omezení 
prostoru pro možný svévolný postup ÚZSI při používání zpravodajských prostředků lze 
vnímat i nastavení jisté rovnováhy mezi širšími oprávněními ÚZSI při získávání informací na 
straně jedné a ochranou lidských práv a svobod na straně druhé.  

4.4 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace ve vztahu 
k zajišťování bezpečnosti úřadem určených osob a chráněných objektů 

4.4.1 Varianta nulová 

Tato varianta znamená přetrvávání nedostatečných oprávnění ÚZSI k zajišťování vlastní 
bezpečnosti a nutnost spoléhat se na využívání kapacit a možností Policie ČR, jež jsou však 
pro ochranu zájmů ÚZSI z povahy věci limitované. Vzhledem ke globálně se zhoršujícímu 
bezpečnostnímu prostředí a tomu korespondujícímu zvyšování rizik, jimž je ÚZSI vystaven, 
jde tedy o nežádoucí a dlouhodobě neudržitelný stav, v jehož důsledku mohou být ohroženy 
jak lidské životy, tak činnost ÚZSI a tedy i bezpečnostní zájmy ČR. Tato varianta tak rovněž 
není spojena s žádnými přínosy. 

4.4.2 Varianta č. 1 –– rozšíření oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace ve 
vztahu k zajišťování bezpečnosti úřadem určených osob a chráněných objektů 

Zakotvení standardních oprávnění pro příslušníky ÚZSI, kteří plní úkoly při ochraně osob  
a objektů, bude mít bezprostřední pozitivní dopady na zajištění bezpečnosti ÚZSI. To se 
odrazí i v efektivnějším výkonu činnosti ÚZSI a díky tomu i v lepším zajištění bezpečnosti 
ČR. Nová oprávnění budou přitom vymezena tak, aby odpovídala účelům, k nimž je může 
vnější zpravodajská služba legitimně využívat.  

5 Návrh řešení 
5.1 Nesystémový přístup státu k právní úpravě činnosti a pravomocí Úřadu pro 
zahraniční styky a informace 

Navrhuje se přijmout varianta č. 1, jež spočívá v přijetí samostatného zákona o Úřadu pro 
zahraniční styky a informace. Tato varianta přinese jak obsahově adekvátní úpravu činnosti 
ÚZSI, tak odstraní současný nesystémový přístup státu k právnímu postavení ÚZSI, kdy 
v současnosti je ÚZSI jedinou zpravodajskou službou, jejíž činnost není upravena 
v samostatném zákona. Pouhá novelizace zákona o zpravodajských službách (varianta č. 2) by 
tento nesystémový přístup státu neodstranila v plném rozsahu. 

5.2 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace při získávání 
informací 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA95EQSY0



16 
 

Navrhuje se přijmout varianta č. 1. Tato varianta přiznává ÚZSI v dostatečné míře nová 
oprávnění, která plně odpovídají působnosti ÚZSI jako jedné ze složek bezpečnostního 
systému České republiky.  

Na rozdíl od varianty č. 2 nepostrádá tato varianta oprávnění nakládat se zásilkou. Oprávnění 
nakládat se zásilkou pozitivně ovlivní výkon působnosti ÚZSI v oblasti 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.  

Preferovaná varianta nijak nerozšiřuje územní působnost ÚZSI, a to z toho důvodu, že 
současná platná právní úprava (§ 5, § 17 a § 18 zákona o zpravodajských službách ČR) již 
nyní počítá a umožňuje výkon zpravodajské činnosti ÚZSI na území České republiky. 

Na tomto místě je zapotřebí uvést, že Ministerstvo vnitra se při rozšiřování oprávnění ÚZSI 
přirozeně zabývalo otázkou, zda má návrh zákona po vzoru zákona o BIS  
a zákona o VZ obsahovat i právní úpravu kontroly ÚZSI vykonávanou příslušným kontrolním 
orgánem Poslanecké sněmovny. Vzhledem ke skutečnosti, že otázka kontroly zpravodajských 
služeb má být na základě Programového prohlášení vlády ČR upravena komplexně  
a systematicky samostatným návrhem zákona, rozhodlo se Ministerstvo vnitra řešení otázky 
kontroly ÚZSI tomuto samostatnému návrhu zákona přenechat.  

Programové prohlášení vlády České republiky (str. 4 - Priority vlády) 

„Posílení parlamentní kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vláda předloží návrh 
zákona, který stanoví rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb Parlamentem ČR. 
Zákon bude vycházet ze zásady, že parlamentní kontrole musí podléhat všechny zpravodajské 
služby České republiky. Zákon zavede dvoustupňový systém kontroly, proto bude kromě 
zřízení kontrolních orgánů v Poslanecké sněmovně ČR zřízen i od Parlamentu ČR odvozený 
expertní kontrolní orgán složený z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností 
respektovaných občanů.“ 
 

5.3 Judikatorně překonaná a nesystémová úprava používání specifických 
prostředků získávání informací  

Navrhuje se přijmout varianta č. 1, která plně zohledňuje vývoj judikatury v oblasti ochrany 
lidských práv a svobod a s tím související posun v legislativním přístupu a technice za 
uplynulé desetiletí. Navrhovaná varianta přináší do úpravy zpravodajských prostředků vyšší 
přehlednost a předvídatelnost, čímž omezuje v některých případech až bezbřehý prostor pro 
používání zpravodajských prostředků a zvyšuje tak důvěru občanů ve fungování státu a jeho 
orgánů. Navrhované řešení je ztělesněním moderního přístupu v oblasti ochrany lidských práv 
a svobod a limituje tak riziko možného zneužití použití zpravodajských prostředků ze strany 
zpravodajských služeb. 
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5.4 Omezená oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace ve vztahu 
k zajišťování bezpečnosti úřadem určených osob a chráněných objektů 

Navrhuje se přijmout varianta č. 1, jež reflektuje bezpečnostní zájmy a potřeby ÚZSI 
v současném bezpečnostním prostředí a vytváří odpovídající prostor pro řádnou činnost ÚZSI 
(např. dostatečná ochrana utajovaných informací a určených osob). Preferované řešení je 
z hlediska rozsahu pravomocí ÚZSI přiměřené oprávněným zájmům ÚZSI, kdy zároveň 
obsahuje dostatečné záruky proti jejich nadužívání překračující zákonem stanovený účel. Tato 
oprávnění budou oprávněni využívat pouze příslušníci ÚZSI, jež plní služební úkoly při 
zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a určených osob.  

ÚZSI již současně nebude závislý na kapacitách a možnostech Policie ČR, jež jsou pro účely 
ochrany ÚZSI jakožto civilní zpravodajské služby přirozeně omezené.  

6 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace 

Implementace navrhovaných variant si nevyžádá žádné zvláštní postupy, jelikož se v plném 
rozsahu naváže na již zažitý postup při povolování použití zpravodajských prostředků 
(zpravodajské techniky) předsedy senátů vrchních soudů.  

Zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro 
odposlech a záznam zpráv a dále uchovávaní provozních a lokalizačních údaje se vedle 
zákona o elektronických komunikacích řídí příslušnými prováděcími předpisy, a to vyhláškou 
Ministerstva vnitra č. 336/2005 Sb., o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách  
a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv 
a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání 
a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.  

Vynucování 

Nedodržení povinnosti zřídit nebo zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro 
připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 
odst. 1 a dále nedodržení povinnosti předat oprávněnému orgánu provozní a lokalizační údaje 
je správním deliktem podle § 118 odst. 14 písm. b), resp. písm. c) zákona č. 127/2005 Sb.,  
o elektronických komunikacích, za který lze uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. 

7 Novelizace dalších právních předpisů 

7.1 Změna zákona o zpravodajských službách 

Návrh zákona samostatně upravující činnost a pravomoci ÚZSI je z povahy věci spojen se 
změnou zákona o zpravodajských službách, spočívající ve zrušení ustanovení § 17 až 19 
(zvláštní ustanovení o ÚZSI). 
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7.2 Změna zákona o elektronických komunikacích 

V návaznosti na rozšíření oprávnění ÚZSI provádět odposlech a záznam telekomunikačního 
provozu včetně zjišťování údajů o tomto provozu je nezbytné novelizovat též zákon  
o elektronických komunikacích, a to ve vztahu k zavedení povinnosti právnické  
a fyzické osobě zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací zřídit a zabezpečit na náklady ÚZSI v určených bodech své 
sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech  
a záznam zpráv. Zároveň je zapotřebí stanovit pro tyto osoby povinnost poskytnout na 
požádání ÚZSI uchovávané provozní a lokalizační údaje. 

8 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace se bude odehrávat v rovině: 

vládní – ÚZSI podává vládě zprávy o své činnosti, vláda ukládá ÚZSI úkoly, kdy dále  
kontroluje a koordinuje činnost ÚZSI, a  

soudní – předseda senátu vrchního soudu bude povolovat používání zpravodajských 
prostředků, konkrétně tedy 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. 

Jak již bylo uvedeno v bodě 5.2 zavedení parlamentní kontroly ÚZSI není předmětem tohoto 
návrhu zákona, a to z toho důvodu, že na základě programového prohlášení vlády je kontrola 
ÚZSI součástí návrhu zákona upravujícím parlamentní kontrolu zpravodajských služeb 
komplexním způsobem. 

9 Konzultace a zdroje dat 

Návrh zákona byl zpracováván ve spolupráci s Úřadem pro zahraniční styky 
a informace. Stěžejní části zákona byly konzultovány s Bezpečnostní informační službou  
a Vojenským zpravodajstvím. 

Závěrečnou zprávu RIA zpracovali a kontaktními osobami pro případné připomínky a dotazy 
jsou: 

Mgr. Michal Šmíd 
vrchní ministerský rada 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality 
Ministerstvo vnitra ČR 
974 832 748 

Mgr. Lubomír Janků 
vrchní ministerský rada 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality 
Ministerstvo vnitra ČR 
974 833 156 
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