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IV. 

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

 

OBECNÁ ČÁST 

a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

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.).  

Současný stav není v rozporu se zákazem diskriminace a je neutrální ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen. 

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě RIA.  

 

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Hlavní principy navrhované úpravy spočívají v těchto bodech:  

 doplnění oprávnění zpravodajských služeb o získávání údajů uchovávaných orgány 
samosprávy v souvislosti s výkonem samosprávy a stanovení povinnosti orgánů veřejné správy 
vyhovět za splnění zákonných podmínek žádosti zpravodajské služby o poskytnutí informací,  

 posílení evidenční ochrany údajů tím, že nebude omezen výčet informačních systémů 
veřejné správy, z nichž se poskytují údaje o přístupu k evidenčně chráněným údajům, dále že 
evidenční ochrana údajů bude poskytována také informačními systémy, které využívají údaje 
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z informačních systémů veřejné správy, a tím, že budou poskytovány také neveřejné nebo 
znepřístupněné údaje o přístupu k evidenčně chráněným údajům, 

 zavedení možnosti pro zpravodajské služby získávat údaje od bank prostřednictvím 
jiného subjektu, 

 prodloužení doby pro povolení použití zpravodajské techniky Bezpečnostní informační 
službou ze tří na čtyři měsíce,  

 posílení součinnosti při zřizování krycích prostředků a krycích dokladů zpravodajských 
služeb.  

Navrhované změny jsou odůvodněny rizikem nejednotného výkladu zákonných 
ustanovení v důsledku neustálené terminologie v zákonech upravujících vedení evidencí, 
registrů a informačních systémů. Dále za současného stavu nelze vyloučit, že část objemu dat 
bude poskytována způsobem nikoli dálkovým, což znamená sníženou účinnost evidenční 
ochrany v důsledku vyšší časové náročnosti takovéhoto způsobu. Ve vztahu k povinnosti 
orgánů veřejné správy poskytnout požadovanou informaci lze dovodit z principu řádné správy, 
že tento orgán nemůže bezdůvodně odmítnout poskytnutí informace jinému státnímu orgánu; 
toto odmítnutí musí být odůvodněno, např. úpravou mlčenlivosti apod. Vynutitelnost takové 
povinnosti je však nedostatečná. Bezproblémovému průběhu vyřizování žádostí zpravodajských 
služeb navíc brání výše uvedené historické srovnání se starší úpravou. Ve vztahu k poskytování 
informací vedených v souvislosti s celou šíří veřejné správy, nikoli jen správy státní, je nutno 
konstatovat, že potřebné informace lze v zásadě zjistit jinými prostředky získávání informací, 
avšak zdlouhavým způsobem. 

Dále poněkud zastaralá úprava krycích prostředků a krycích dokladů skrývá nebezpečí 
takové své aplikace, která by mohla tyto prostředky a doklady prozradit. Podle současné úpravy 
je také povolení k použití zpravodajské techniky neodůvodněně zkráceno vůči úpravě v trestním 
řádu; znamená zbytečné zvýšené zatěžování jak Vrchního soudu v Praze, tak i Bezpečnostní 
informační služby. 

Navrhovaná úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a je neutrální ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen.  

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě RIA.  

 

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Z aplikace dosavadní právní úpravy vyvstaly 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).  

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě RIA.  

 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

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

 

e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
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 
součásti 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 unie naopak 
s členskými státy část pravomocí sdílí (čl. 4 odst. 2 písm. j) Smlouvy o fungování Evropské 
unie).   

Co se týče poskytování údajů zpravodajským službám bankami a spořitelními a úvěrními 
družstvy, vychází návrh z konstrukce, že orgán veřejné moci, který bude požádán o součinnost, 
si vyžádá zprávu od banky, přičemž bude využito jeho zákonného oprávnění. Skutečný žadatel, 
tedy zpravodajská služba, tak zůstane před bankou, resp. spořitelním a úvěrním družstvem, 
skryt. Ve vztahu k orgánu, jehož prostřednictví je zejména předpokládáno, tedy k České národní 
bance, proto platí, že nepůjde o uplatnění institutu bankovního dohledu (ačkoli z pohledu banky 
nebo spořitelního a úvěrního družstva se to tak bude jevit), ale právě o realizaci oprávnění podle 
§ 11a zákona č. 153/1994 Sb. za použití krycího prostředku. Z pohledu práva Evropské unie  jde 
o realizaci pravomoci členského státu danou výše uvedeným ustanovením čl. 4 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii. Tato činnost tudíž nebude spadat pod úpravu ve směrnici č. 2013/36/EU, 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi 
a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES 
a 2006/49/ES (CRD IV).  

Ochrana osobních údajů je dále zakotvena v čl. 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Pravidla o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva 
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.  
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Předložený návrh zákona se tak 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.  

 

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

Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána. Co se týče zásahu do soukromé sféry osoby, je na mezinárodní úrovni chráněna 
Evropskou úmluvou o ochraně základních lidských práv a svobod a Mezinárodním paktem 
o občanských a politických právech; ve vztahu k těmto mezinárodním smlouvám platí totéž, co 
bylo uvedeno výše sub d) ve vztahu k Listině základních práv a svobod.  

 

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít bezprostřední dopad na státní rozpočet a žádný dopad na 
ostatní veřejné rozpočty, rovněž tak žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě RIA.  

 

h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů jsou 
uvedeny výše sub d) a e).  

 

i) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena korupční rizika.  

 

j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava znamená zlepšení možností zpravodajských služeb získávat informace 
a provádět ochranu údajů vedených v evidencích veřejné správy. Dopad na bezpečnosti 
a obranu státu nelze vyjádřit objektivními kritérii, bude však jednoznačně pozitivní.  
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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 zákona č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě České republiky, 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 odst. 3 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 bodům 3 až 5.  
 
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 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  nebudou vydávány jako součást ověřeného 
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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 6. 
 
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 povinny 
zachovávat v tajnosti údaje o členovi spořitelního nebo úvěrního družstva a o jeho obchodech 
s tímto družstvem (§ 25b cit. zák.), což je obdoba bankovního tajemství, ale zákon pro tuto 
povinnost termín „bankovní tajemství“ nepoužívá.  
 
 
K bodu 7. 
 
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.  
 
Až do doby přijetí nové úpravy, která ochrání informace obsažené ve výpisu ze soudního 
rozhodnutí před vyzrazením jinou formou než utajováním, bude význam navrhovaného 
ustanovení spočívat také v tom, že umožní doručování utajovaných výpisů z rozuhodnutí soudu 
těm 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 odpovídajícím jinému předpisu, který upravuje jeho činnost, 
a následně ji poskytne zpravodajské službě. Půjde například o Českou národní banku, která by 
vyžadovala zprávy od bank podle ustanovení upravujících bankovní dohled podle zákona 
21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo Finančně analytický úřad, 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.  
 
Zpravodajská služba vybere vhodného prostředníka po vyhodnocení různých aspektů 
vztahujících se k ochraně utajení zpravodajské činnosti. Je například nežádoucí, aby se 
informace o osobách, které jsou předmětem zájmu zpravodajské služby, soustřeďovaly 
u jednoho subjektu, není ani vhodné, aby vyžadování zpráv probíhalo prostřednictvím pokaždé 
stejného subjektu.  
 
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 bankovního 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 8. až 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. Dále se do zákona doplňuje možnost Úřadu 
pro zahraniční styky a informace chránit své krycí doklady také tím, že bude možné sladit údaje 
na krycích dokladech s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy 
a v informačních systémech, které využívají údaje z informačních systémů veřejné sprvávy. 
 
 

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

 
K bodu 1. 
 
Navrhuje se prodloužit maximální dobu platnosti povolení k použití zpravodajské techniky ze tří 
na čtyři měsíce. Při povolení použití zpravodajské techiky platí, že čím delší je doba, na kterou 
je její povolení omezeno, tím větší zásah do soukromí představuje, naopak čím kratší je, tím 
menší je pravděpodobnost, že účelu jejího nasazení bude za tu dobu dosaženo.  
 
Použití zpravodajské techiky je v současné době omezeno třemi měsíci. Ze srování 
s obdobnými instituty podle trestního řádu, tedy odposlechy podle § 88 a sledováním osob 
a věcí podle § 158d trestního řádu, plyne, že toto omezení je značně krátké, aniž by pro takový 
rozdíl existovalo opodstatnění: pro odposlechy je stanovena doba čtyř měsíců, pro sledování 
osob a věcí měsíců šest. Návrh sjednocuje dobu povolení pro použití zpravodajské techniky 
s kratší z těchto úprav, tedy s úpravou pro odposlechy.  
 
K bodům 2 a 3.  
 
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 
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 
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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.  
 
 

 C) ZMĚNA ZÁKONA Č. 289/2005 SB., O  VOJENSKÉM ZPRAVODAJSTVÍ  
 

 
K bodu 1. 
 
Navrhuje se prodloužit dobu platnosti povolení k použití zpravodajské techniky ze tří na čtyři 
měsíce. Dobou čtyř měsíců je omezeno použití odposlechů podle trestního řádu; tento rozdíl 
mezi úpravami není opodstatněn.  
 
 
K bodu 2  
 
Podle zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, je 
Vojenské zpravodajství oprávněno opatřit vydání krycích dokladů.  
 
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 
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 Vojenského zpravodajství.  
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