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D Ů V O D O V Á  Z P R Á V A  
 

 
Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační 
službě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
V České republice působí tři zpravodajské služby: Bezpečnostní informační služba, 

Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace. Otázky jejich právního 
postavení, působnosti a pravomocí, které jsou jim společné, jsou upraveny v zákoně 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato úprava je doplněna zákonem č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění 
pozdějších předpisů, v nichž jsou upravena specifika těchto služeb; specifika Úřadu pro 
zahraniční styky a informace jsou upravena ve zvláštních ustanoveních zákona č. 153/1994 Sb.  

Zpravodajské služby jsou oprávněny získávat informace nejen tradičním zpravodajským 
postupem, tedy prostřednictvím osob jednajících v jejich prospěch, odposlechů a záznamů 
zpráv, sledováním apod., ale také činností typickou pro státní úřad, tedy vyžadováním informací. 
Toto oprávnění mají jednak vůči orgánům veřejné moci (je upraveno v § 11 zákona č. 153/1994 
Sb.), jednak vůči soukromým subjektům (jde o banky a spořitelní a úvěrová družstva podle § 
11a zák. č. 153/1994 Sb. a o provozovatele sítí elektronických komunikací, kteří jsou povinni 
poskytnout součinnost při odposleších a poskytování provozních a lokalizačních údajů; tato 
oprávnění mají Bezpečnostní informační služba podle § 8a zák. č. 154/1994 Sb. a Vojenské 
zpravodajství podle § 9 odst. 5 zákona č. 289/2005 Sb.).  

Z aplikace dosavadní právní úpravy vyvstaly nicméně jisté výkladové nejasnosti, které 
pramení z určité míry neurčitosti obecných pojmů použitých při formulaci oprávnění 
zpravodajských služeb. Větší míra konkretizace v návaznosti na zvláštní úpravy v jiných 
právních předpisech je hlavním důvodem navrhované novely. Dalším důvodem je doplnění 
oprávnění zpravodajských služeb získávat určité údaje svým charakterem doprovodné k 
údajům, které již zpravodajské služby jsou oprávněny získávat (návrh tak reaguje na vývoj 
právní úpravy v dalších oblastech).  

Současný stav není v rozporu se zákazem diskriminace a je neutrální ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen; navrhovaná novela na tomto stavu nic nemění.  

Z ústavních předpisů se na oblast dotčenou navrhovaným zákonem vztahují předpisy 
chránící soukromý život osob, konkrétně má vztah k úpravě obsažené v čl.  7, čl. 10 odst. 2 a čl. 
13 Listiny základních práv a svobod.  

Jen v jednom aspektu se navrhovaná úprava dotýká této oblasti, a to u poskytování 
informací z informačního systému datových schránek. U těch jde jednak o informace, které jsou 
vedeny orgány veřejné správy, a svým charakterem odpovídají údajům zpravodajským službám 
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již poskytovaným podle § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb.,  jednak o informace o konkrétní 
komunikaci prostřednictvím datových schránek. Tento druhý případ je údajem o provozu datové 
schránky a Bezpečnostní informační službě jej lze poskytovat na základě povolení soudu 
vydaného podle zákona o Bezpečnostní informační službě; navrhovaná úprava pouze stanoví 
povinnost Ministerstva vnitra poskytnout součinnost při vyžadování těchto údajů obdobně, jako 
je tato povinnost stanovena vůči provozovatelům sítí elektronických komunikací.  

Evropská úmluva o lidských právech zásah do práva na respektování soukromého a 
rodinného života, obydlí a korespondence ze strany státního orgánu podmiňuje souladem se 
zákonem a nezbytností v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 
bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 
zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.  

Podle zákona o Bezpečnostní informační službě může dojít k zásahu do základních práv a 
svobod v případech, které uvedeným ustanovením Listiny a Úmluvy vyhovují: v působnosti 
Bezpečnostní informační služby je zabezpečování informací o záměrech a činnostech 
namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, 
o zpravodajských službách cizí moci, o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství, 
o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy 
České republiky a informací týkajících se organizovaného zločinu a terorismu.  

Úprava v zákoně o Bezpečnostní informační službě zamezuje možnosti zneužití tím, že 
podrobuje získávání údajů kontrole soudní mocí, konkrétně předchozím povolením a následnou 
kontrolou ze strany předsedy senátu Vrchního soudu příslušného podle sídla Bezpečnostní 
informační služby, stejně jako je tomu již nyní ve všech případech použití zpravodajské techniky. 
Činnost Bezpečnostní informační služby podléhá také kontrole vlády a Parlamentu. Navrhovaná 
novela tohoto zákona na daném stavu nic nezmění.  

Rozšíření oprávnění získávat údaje za účelem evidenční ochrany údajů pak do soukromí 
osob nezasahuje: účelem evidenční ochrany údajů je naopak ochrana subjektů údajů před 
zneužitím jejich údajů a dále ochrana krycích a dalších údajů. 

Předložený návrh zákona se netýká práva Evropské unie, předmět úpravy spadá do 
výlučné působnosti každého členského státu. Návrh tak není ani v rozporu se závazky, 
vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii, obecnými zásadami práva 
Evropské unie ani s judikaturou Evropského soudního dvora.  

Navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné 
rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, ani dopady na životní 
prostředí. 

Dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů byl zhodnocen výše. 
S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.  
Zlepšení možností zpravodajských služeb získávat informace se pozitivně projeví 

v dopadech na bezpečnost a obranu státu.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
A) Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

K bodům 1. a 2. 
V § 11 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, je 
stanoveno oprávnění zpravodajských služeb  žádat od orgánů veřejné správy nezbytnou pomoc 
a informace uchovávané těmito orgány v souvislosti s plněním úkolů státní správy. 
Ze znění citovaného ustanovení plyne, že orgány samosprávné poskytují informace, které 
uchovávají v souvislosti s plněním úkolů v přenesené působnosti. Toto omezení však není 
důvodné: stav, kdy zpravodajské služby mohou žádat od orgánů veřejné správy pouze údaje 
uchovávané v souvislosti s výkonem státní správy a nikoli správy veřejné, nemá opodstatnění. 
V uvedeném ustanovení není dále výslovně stanovena povinnost orgánu žádosti vyhovět. V tom 
je současná úprava odlišná od úpravy platné pro Bezpečnostní informační službu České 
republiky do 31. července 1994, která v § 29 ukládala státním orgánům povinnost požadovanou 
spolupráci a informace poskytnout. Ze srovnání s touto starší úpravou plyne problém v praxi, 
která přináší výklad, že orgány, od nichž jsou pomoc a informace žádány, nemají povinnost 
zpravodajské službě vyhovět.  
Navrhovaná úprava odpovídá úpravě v § 66 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
který ukládá správci nebo zpracovateli evidence povinnost bez zbytečného odkladu vyhovět 
žádosti Policie České republiky o poskytnutí informací z evidence provozované na základě 
jiného právního předpisu. 
 
 
K bodu 3.  
 
Navrhuje se upravit povinnost správce datových schránek poskytnout údaje vedené 
v příslušném informačním systému. Rozsah těchto údajů je vymezen v § 14 odst. 1 zákona 
č. 300/2008 Sb., o datových schránkách a o elektronické konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jde o údaje, které se nevztahují ke konkrétnímu provozu datové schránky; 
jde tedy o obdobu údajů standardně uchovávaných orgány veřejné správy.  
 
 
K bodům 4 až 6.  
 
Jde jednak o legislativně technickou úpravu provedenou v návaznosti na novelizační body 
č. 1 a 2, jednak o rozšíření evidenční ochrany údajů také na jiné informační systémy veřejné 
správy, než které jsou uvedeny v § 11 odst. 3 a 4, a na informační systémy a registry, které 
nejsou informačními systémy veřejné správy, ale využívají údajů v těchto informačních 
systémech vedených. Údaje o osobách, které jsou evidenčně chráněny zpravodajskou službou, 
mohou být totiž zneužity také v těchto systémech.  
 
Dále se navrhuje výslovně uvést, že pro účely evidenční ochrany údajů jsou poskytovány také 
záznamy o přístupech a záznamy, které obsahují neveřejné a znepřístupněné údaje. Zákonná 
úprava se tak vyrovnává se skutečností, že pojmosloví v právních předpisech není ve vztahu 
k údajům zpracovávaným v informačních systémech zcela jednotné. Co se týče záznamů 
o přístupech, jsou uvedeny např. v § 3 odst. 8 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve 
znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve 
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znění pozdějších předpisů, nebo v § 29 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech, ve znění  pozdějších předpisů.  
 
Evidenční ochrana údajů spočívá v ochraně údajů před zneužitím, tedy neoprávněným využitím, 
resp. neoprávněným přístupem k údajům. Právní úprava v zákoně o zpravodajských službách 
České republiky musí reagovat na vývoj v legislativní oblasti. Údaje o uživatelském jméně osoby 
oprávněné k přístupu k referenčním údajům vedeným v základních registrech a k údajům 
vedeným v agendových informačních systémech při výkonu úkonů v rámci agendy jsou 
označeny jako neveřejné, čímž je míněno, že  nebude vydáván jako součást ověřeného výstupu 
z registru obyvatel (srov. § 19 odst. 5 ve spojení s § 18 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech). Tento údaj je nicméně nadále k dispozici pro účely zjišťování osoby, 
která provedla určitý úkon (operaci). Dále některé údaje o využití údajů nejsou zpřístupněny 
(např. podle § 8 odst. 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo § 15a zákona č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), bez jejich poskytování by 
však účinnost evidenční ochrana údajů byla značně omezena.  
 
 
K bodu 7. 
 
Toto ustanovení je upřesňující ve vztahu k družstevním záložnám podle zákona č. 87/1995 Sb., 
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění 
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů. Družstevní záložny podle uvedeného zákona jsou sice vázány 
mlčenlitostí obdobně jako banky, ale zákon tuto mlčenlivost nenazývá bankovním tajemstvím.  
 
 
K bodu 8. 
 
Navrhované ustanovení má umožnit zpravodajským službám žádat o poskytnutí informací od 
bank prostřednictvím jiného subjektu, který je sám oprávněn poskytnutí takových informací 
vyžadovat. Důvodem pro navrhovaný postup je, že před konkrétní bankou, resp spořitelním 
nebo úvěrním družstvem, bude zakryta skutečnost, že dotaz klade zpravodajská služba.  
 
Navrhované ustanovení dále reaguje na skutečnost, že výpisy ze soudních rozhodnutí, jimiž se 
povoluje poskytnutí zprávy o záležitostech týkajících se klienta banky, jsou utajovány, a je tudíž 
nemožné je doručit bankám a spořitelním a úvěrovým družstvům, které nejsou oprávněny 
nakládat s utajovanými informacemi. Záměr zatížit banky a spořitelní a úvěrová družstva 
povinností přijmout opatření k tomu, aby byly oprávněny nakládat s utajovanými informacemi, 
byl odmítnut Ministerstvem financí a Českou národní bankou.  
 
Státní orgán nebo jiný subjekt, od něhož zpravodajská služba bude požadovat součinnost, si 
vyžádá zprávu od banky postupem podle jiného předpisu, který upravuje jeho činnost, a 
následně ji poskytné zpravodajské službě. Půjde například o Českou národní banku, která by 
vyžadovala zprávy od bank v rámci bankovního dohledu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance ve znění pozdějších předpisů, nebo Ministerstvo financí, které by zprávy 
vyžadovalo postupem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Ustanovení výslovně stanoví, že tento postup je krycím prostředkem, a to buď podle samotného 
zákona č. 153/1994 Sb. ve vztahu k Úřadu pro zahraniční styky a informace, nebo podle zákona 
č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě nebo zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
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zpravodajství, vůči těmto dalším dvěma zpravodajským službám. Tím se odděluje daná činnost 
z právního pohledu od výkonu dohledu, přestože v rámci krytí bude její provedení znaky 
dohledu nést. Tím se eliminuje kolize s pravidly CRD IV, která s výkonem dohledu spojuje 
mlčenlivost a předání informací zpravodajským službám neumožňuje.  
 
 
K bodům 9. a 10. 
 
Těmito ustanoveními se odstraňuije mezera, kdy Úřad pro zahraniční styky a informace je 
oprávněn používat krycí doklady, ale zákon - na rozdíl od úpravy jiných zpravodajských služeb - 
mlčí ohledně krycích prostředků obecně. Pro takovéto odlišení Úřadu pro zahraniční styky 
a informace přitom není žádný racionální důvod.  
 
 

 
B) ZMĚNA ZÁKONA Č. 154/1994 SB., O BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ 

 
K bodu 1. 
 
Bezpečnostní informační služba je oprávněna získávat dokumenty, které jsou dodávány 
prostřednictvím datových schránek, na základě § 8 odst. 1 písm. b). V zákoně ale chybí 
povinnost Ministerstva vnitra, které systém datových schránek spravuje, poskytnout součinnost 
při získání přístupu k těmto dokumentům. Zároveň se navrhuje doplnit do zákona povinnost 
Ministertva vnitra poskytnout provozní údaje, které se vztahují k tomu, jak datové schránky 
využívá subjekt údajů. Vzhledem k tomu, že v obou případech jde o zásah do soukromí 
srovnatelný se zkoumáním dopravovaných zásilek, odposlechy nebo poskytováním provozních 
a lokalizačních údajů, vyžaduje se v tomto případě povolení soudu.  
 
Podle současné úpravy je dále oprávnění získávat údaje z datových schránek neúčinné 
v případě, kdy jsou zprávy jimi podávané šifrovány. Navrhuje se proto doplnit povinnost 
Ministerstva vnitra obdobnou té, která je stanovena pro osoby zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací v § 97 odst. 6 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zajistit čitelnost předávaných zpráv.  
 
 
K bodu 2.  
 
Navrhuje se prodloužit dobu platnosti povolení k použití zpravodajské techniky ze tří na čtyři 
měsíce. Dobou 4 měsíců je omezeno použití odposlechů podle trestního řádu; tento rozdíl mezi 
úpravami není opodstatněn.  
 
 
K bodům 3 a 4.  
 
Podle zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
předpisů, je Bezpečnostní informační služba oprávněna zřizovat nebo vydávat krycí prostředky 
a krycí doklady nebo k jejich zřízení nebo vydání dát podnět.  
 
Pro zajištění výše uvedených úkolů musí spolupracovat s jednotlivými orgány veřejné správy 
jakožto správci informačních systémů, prostřednictvím kterých zpracovává údaje v informačních 
systémech vedených podle jiných právních předpisů, a to vložením, změnou nebo fyzickým 
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vymazáním údajů souvisejících s krycím dokladem, popřípadě blokováním těchto údajů, 
a zabezpečuje údaje pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů. 
 
S elektronizací veřejné správy dochází k negativním dopadům na problematiku krycích 
prostředků a krycích dokladů, které se projevují zejména při porovnávání údajů vedených 
informačními systémy veřejné správy s informačními systémy provozovanými na základě jiných 
právních předpisů. Návrh proto rozšiřuje povinnost součinnosti také na správce těch 
informačních systémů, které nejsou informačními systémy veřejné správy, ale využívají údajů 
v těchto informačních systémech vedených.  
 
Zároveň se po vzoru obdobného ustanovení v zákoně o Policii České republiky (§ 75 odst. 3 
zák. č. 273/2008 Sb.), zákoně o Celní správě České republiky (§ 40 odst. 5 zák. č. 17/2012 Sb.) 
a v zákoně o Generální inspekci bezpečnostních sborů (§ 42 zákona č. 341/2011 Sb.) navrhuje 
stanovit, že správci informačních systémů poskytující součinnost jsou povinni postupovat tak, 
aby nedošlo k vyzrazení činnosti Bezpečnostní informační služby.  
 
 

 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAJ7H39VB)




