
 

III.  

N á v r h  
 

ZÁKON 

ze dne        2017, 

kterým se mění 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, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o zpravodajských službách 

 
Čl. I 

Zákon 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. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., 
zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., 
zákona č. 51/2016 Sb. a 204/2015 Sb., se mění takto: 

1. V § 11 odst. 1 větě první se za slova „s plněním“ vkládá slovo „jejich“ a slova „státní správy“ se 
zrušují. 

2. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Orgány veřejné správy poskytnou požadovanou 
pomoc a informace bez zbytečného odkladu bezplatně, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“. 

3. V § 11 odst. 5 se slova „vedených v registrech, informačních systémech a evidencích uvedených 
v odstavcích 3 a 4“ zrušují. 

4. V § 11 odst. 7 se za slova „záznamů o poskytnutí a využití údajů“ vkládají slova „a o přístupu do 
informačních systémů včetně záznamů, které obsahují neveřejné nebo znepřístupněné údaje“. 

5. V § 11 odst. 7 se za větu první vkládají věty „Tyto záznamy se poskytují z informačních systémů 
veřejné správy. V případě záznamů z informačního systému datových schránek se neposkytují 
údaje vztahující se k přihlášení osoby oprávněné k přístupu do datové schránky do této datové 
schránky a k údajům vztahujícím se k datové zprávě. Pokud jiné informační systémy využívají 
údaje z informačních systémů veřejné správy, poskytují se tyto záznamy také z nich na náklady 
žádající zpravodajské služby. Je-li to technicky možné, poskytují se záznamy pro účely evidenční 
ochrany údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

6. V § 11a odstavec 1 zní:  
 

„(1) Pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti jsou zpravodajské služby oprávněny 
písemně žádat od bank včetně zahraničních bank a od spořitelních a úvěrních družstev (dále jen 
„banka“) poskytnutí zprávy o záležitostech týkajících se klienta, které podléhají bankovnímu 
tajemství, nebo údaje o členovi spořitelního a úvěrního družstva a o jeho obchodech s tímto 
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družstvem (dále jen „bankovní tajemství“), a to za předpokladu, že by získání požadovaných údajů 
jiným způsobem bylo neúčinné nebo podstatně ztížené nebo v daném případě nemožné.“. 

 

7. V § 11a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
 
„(6) Zpravodajská služba může požadovat od orgánu veřejné moci, který je na základě jiného 

právního předpisu oprávněn vyžádat si od banky údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, 
aby takové údaje od banky vyžádal a předal je zpravodajské službě; to neplatí pro soudy a státní 
zastupitelství. Písemná žádost spolu s výpisem ze soudního rozhodnutí se v tomto případě předkládá 
tomu orgánu, který má vyžádat údaje od banky. Vyžádání údajů postupem podle věty první je krycím 
prostředkem podle tohoto zákona nebo podle jiného zákona, který upravuje činnost zpravodajské 
služby.“. 

 
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8. 
 

8. V § 18 odst. 1 se za slov „krycí doklady“ vkládají slova „a krycí prostředky“. 
 

9. V § 18 se odstavce 2 a 3 zrušují.  

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.  

10. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18c, které znějí:  

„§ 18a 

Krycí doklady 

(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zákona rozumí listina, popřípadě jiný dokument sloužící 
k zastírání skutečné totožnosti příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo k utajení jeho 
příslušnosti k Úřadu pro zahraniční styky a informace anebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů 
Úřadu pro zahraniční styky a informace. 
 

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora 
Parlamentu, člena vlády, guvernéra České národní banky, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, soudce 
Ústavního soudu, dále služební průkaz soudce nebo státního zástupce anebo doklad žijící osoby. 
 

(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Úřad pro zahraniční styky a informace 
oprávněn v nezbytné míře zpracovávat údaje v informačních systémech vedených podle zvláštních 
právních předpisů, a to vložením, změnou nebo fyzickým vymazáním údajů souvisejících s krycím 
dokladem, popřípadě blokováním těchto údajů. Správci informačních systémů veřejné správy a na 
náklady Úřadu pro zahraniční styky a informace také správci jiných informačních systémů 
využívajících údaje z informačních systémů veřejné správy poskytnou při tomto zpracovávání 
potřebnou součinnost; při tom postupují tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Úřadu pro zahraniční 
styky a informace. 

 
(4) Krycí doklad opatřuje Úřad pro zahraniční styky a informace na základě rozhodnutí jeho 

ředitele. 
 
(5) Úřad pro zahraniční styky a informace vede evidenci opatřených krycích dokladů. 
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(6) Úřadu pro zahraniční styky a informace vydává krycí doklady Ministerstvo vnitra.  

 
§ 18b 

 
Krycí prostředky 

 
(1) Krycím prostředkem se pro účely tohoto zákona rozumí věc, která není listinou ani jiným 

dokumentem, prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby nebo činnosti 
Úřadu pro zahraniční styky a informace. 

 
(2) Krycí prostředek opatřuje nebo zřizuje Úřad pro zahraniční styky a informace na základě 

rozhodnutí jeho ředitele. 
 
(3) Úřad pro zahraniční styky a informace vede evidenci opatřených a zřízených krycích 

prostředků.  
 
 

§ 18c 
 

Na základě požadavku Úřadu pro zahraniční styky a informace pro něj provádí Ministerstvo 
vnitra opatření k evidenční ochraně údajů.“. 

 

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě 
 

Čl. II 

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., 
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 
zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a 
zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto: 

1. V § 10 odst. 4 se slovo „tří“ nahrazuje číslem „4“. 

2. V § 13 odst. 3 se věta poslední zrušuje. 

3. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Správci informačních systémů veřejné správy a 
na náklady Bezpečnostní informační služby také správci jiných informačních systémů 
využívajících údaje z informačních systémů veřejné správy poskytnou při tomto zpracovávání 
potřebnou součinnost; při tom postupují tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Bezpečnostní 
informační služby.“. 
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ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Vojenském zpravodajství 

 
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 

254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 
47/2016 Sb., se mění takto:  

 
1. V § 10 odst. 3 se slovo „tří“ nahrazuje číslem „4“ a slovo „tři“ se nahrazuje číslem „4“.  

 
2. V § 13 odstavec 5 zní:  

 
„(5) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Vojenské zpravodajství oprávněno v 

nezbytné míře zpracovávat údaje v informačních systémech vedených podle zvláštních právních 
předpisů, a to vložením, změnou nebo fyzickým vymazáním údajů souvisejících s krycím dokladem, 
popřípadě blokováním těchto údajů. Správci informačních systémů veřejné správy a na náklady 
Vojenského zpravodajství také správci jiných informačních systémů využívajících údaje z informačních 
systémů veřejné správy poskytnou při tomto zpracovávání potřebnou součinnost; při tom postupují 
tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Vojenského zpravodajství.“. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ  
Účinnost 

 
Čl. III 

 
 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 
 
 
 
 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKAH7CSW)


