
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ředitele Bezpečnostní informační 
služby dne 2. února 2017, s termínem dodání stanovisek do 16. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

 
 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti uplatňuje ke shora 
uvedenému návrhu zákona následující připomínky:  
 
Obecná připomínka k návrhu:  
Návrh zákona byl rozeslán do zkráceného 
připomínkového řízení na 10 pracovních dnů. Takový 
postup je možný pouze na základě výjimky udělené 
předsedou Legislativní rady vlády dle čl. 76 
Legislativních pravidel vlády. Z materiálu není patrné, 
že tato výjimka byla udělena. S ohledem na charakter 
návrhu považujeme dále za zásadní, že návrh 
zákona nebyl rozeslán některým připomínkovým 
místům dle čl. 8 odst. 1, resp. čl. 5 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Jsme toho názoru, že u 
některých připomínkových míst, jako např. Ústavní 
soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, 
byla naplněna podmínka Legislativních pravidel 
vlády, že se návrh dotýká jejich činnosti. Žádáme 

Vyhověno, předkládací zpráva doplněna.  
Vzhledem k vypuštění bodu 3 části první a bodu 1 části 
druhé ustoupilo Ministerstvo spravedlnosti od požadavku na 
projednání návrhu zákona s Ústavním soudem, Nejvyšším 
soudem a Nejvyšším státním zastupitelstvím.   
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proto doplnit předkládací zprávu o informaci, že byla 
povolena výjimka pro zkrácení lhůty pro 
připomínkové řízení a dále požadujeme projednání 
návrhu zákona se zmíněnými připomínkovými místy.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

1. K bodu 3:  
Důvodová zpráva k úpravě neuvádí žádné 
konkrétní opodstatnění, pro které by měly mít 
zpravodajské služby přístup do systému datových 
schránek. Tento systém byl zřízen a funguje za 
účelem zjednodušení komunikace mezi orgány 
moci veřejné a osobami soukromého práva, 
případně mezi orgány moci veřejné navzájem, 
tedy zahrnuje údaje týkající se procesních a 
dalších prostředků v komunikaci, kterou např. 
advokáti provádějí v rámci poskytování právních 
služeb pro své klienty. Tato komunikace je 
v plném rozsahu kryta povinností mlčenlivosti, 
jakož i zárukami ochrany soukromí ve smyslu 
čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 
Jakýkoliv údaj týkající se využívání datové 
schránky je tak údajem podléhajícím 
ústavněprávní ochraně. O jeho využití by tak měl 
rozhodnout pouze soud. Pokud textace 
navrhovaného ustanovení vylučuje poskytnutí 
informace o osobě, která se do schránky 
přihlásila, a k údajům, které se vztahují k datovým 
zprávám, pak je na místě se ptát, jaké jiné 
informace je možné na základě tohoto 
ustanovení požadovat. Veškeré údaje obsažené 
v tzv. obálce datové zprávy jsou rovněž údaji 
umožňujícími prolomení důvěrnosti 
přepravovaných zpráv mezi advokátem a 

Vyhověno, novelizační bod č. 3 byl vypuštěn.  
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orgánem moci veřejné a rovněž mezi advokátem 
a jeho klientem. Mimo jiné jde o údaje o uplatnění 
procesních prostředků v rámci soudního systému, 
z nějž zpravodajské služby dosud informace 
získávat nemohly. Navrhovaná úprava tudíž 
obchází dosavadní úroveň ústavněprávní 
ochrany. Takový postup je neakceptovatelný. 
Údaje od orgánů veřejné správy, jichž se 
komunikace prostřednictvím datových schránek 
týká, lze zajistit i jinak, a to na základě § 11 odst. 
1 novelizovaného zákona, včetně jeho navržené 
změny. Nevidíme důvod (a žádný nezmiňuje ani 
důvodová zpráva), pro který by z hlediska 
bezpečnosti státu měla být předmětem sledování 
komunikace mezi soudy a účastníky soudního 
řízení, pokud to zvláštní zákon nepřipouští, mezi 
orgány veřejné správy a dotčenými osobami, 
pokud může Bezpečnostní informační služba 
(dále jen „BIS“) požadovat tuto informaci přímo 
od tohoto orgánu bez zásahu do důvěrnosti 
předávaných zpráv. Z uvedených důvodů 
požadujeme novelizační bod 3 vypustit.  

2. Tato připomínka je zásadní.   
        

3. K bodům 4 až 6:  
V návaznosti na předchozí připomínku 
upozorňujeme na zřejmý rozpor mezi 
novelizačním bodem 3 a 4. Novelizační bod 3 
vylučuje z poskytnutí údajů informace vztahující 
se k přihlášení osoby oprávněné k přístupu do 
datové schránky, kdežto novelizační bod 4 
výslovně hovoří o vyhodnocování záznamů o 
přístupu do registrů, informačních systémů a 
evidencí, což se zjevně týká i informačního 

Novelizační bod č. 3 byl vypuštěn.  
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systému datových schránek (viz též důvodová 
zpráva k těmto novelizačním bodům). I tato 
textace vzbuzuje otázku, co se vlastně bude 
v informačním systému datových schránek 
sledovat. Protože nejde o systém, jehož přístupy 
by se týkaly výkonu moci veřejné a souvisely 
pouze s ní, ale lze jimi sledovat sice nikoliv 
obsah, nýbrž okolnosti (místní, časové, 
personální) soukromé komunikace, nebo sice 
komunikace orgánů veřejné moci, ale těch, 
k jejichž údajům jinak zpravodajská služba 
přístup nemá, nebo jen za zvláštních, zákonem 
předvídaných okolností (soudy), není možné 
zakotvit takové sledování bez souhlasu soudu. I 
z tohoto důvodu je nejjednodušší a legitimní 
cesta novelizační bod 3 zcela vypustit tak, aby 
informační systém datových schránek mezi 
sledované systémy zařazen nebyl. V návaznosti 
na to je třeba novelizační body 4 až 6 upravit, 
případně vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

4. K bodu 8:  
a)  Nově vkládaným ustanovením odstavce 6 se 

zavádí krycí prostředek spočívající v tom, že 
zpravodajská služba si může vyžádat 
prostřednictvím jiného, jenž je k tomu 
oprávněn, od banky údaje, které jsou 
předmětem bankovního tajemství. 
V důvodové zprávě k tomuto bodu je 
uvedeno, že půjde především o Českou 
národní banku nebo Ministerstvo financí, 
jejichž prostřednictvím by zpravodajské služby 
mohly krycí prostředek využít. Domníváme se 
však, že jiným, jenž je k tomu oprávněn, se 

Vyhověno, formulace upravena.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKAH7HQB)



Stránka 5 (celkem 59) 

rozumí v souladu s § 8 odst. 2 trestního řádu i 
státní zástupce a po podání obžaloby nebo 
návrhu na potrestání předseda senátu. 
Považujeme za nevhodné, aby orgány 
státního zastupitelství a soudů měly tuto 
povinnost, především pak u soudů, které 
vystupují jako zcela nezávislé a nestranné 
subjekty veřejné správy a které z podstaty 
věci nemohou zakrývat činnost jiných orgánů, 
neboť jsou zřízeny proto, aby posuzovaly 
zákonnost činnosti (i skryté) ostatních orgánů. 
Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné, 
aby tyto dva subjekty byly na úrovni zákona 
vyloučeny z povinnosti vyžadovat pro 
zpravodajské služby údaje, které jsou 
předmětem bankovního tajemství. 
Požadujeme proto doplnit v § 11a odst. 6 
taxativní výčet subjektů, na které je nově 
vkládané ustanovení aplikovatelné. V tomto 
výčtu pak požadujeme vynechat soudy, resp. 
předsedy senátů, a státní zastupitelství, resp. 
státní zástupce. 

 Tato připomínka je zásadní.  
 

b) V bodu 2 návrhu novely je navrhováno, aby v § 11 
odst. 1 byla explicitně stanovena povinnost pro 
orgány veřejné moci poskytnout zpravodajským 
službám pomoc a informace, pokud o to požádají. 
S přihlédnutím k odůvodnění této změny dáváme ke 
zvážení doplnit tuto povinnost též do ustanovení § 
11a odst. 6.   

 

5. K důvodové zprávě:  
Důvodová zpráva k návrhu zákona je příliš 
stručná a dostatečně neodůvodňuje navrhované 

Z návrhu novely zákona byly vypuštěny novelizační body 3 
v části první a 1 v části druhé.  
K návrhu byla vypracována Závěrečná zpráva dopadů 
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změny. Navrhovaná novela přitom není jen 
formálního charakteru, jak se předkladatel snaží 
v důvodové zprávě naznačit, ale zejména část 
týkající se zpřístupnění datových schránek 
zpravodajským službám je citelným zásahem do 
ústavně zaručených práv a svobod. V daném 
případě nejde o zpřesnění dosavadních 
pravomocí zpravodajských služeb (zejména 
v případě BIS), ale o oprávnění nová, která 
představují zásah do práv dotčených osob na 
ochranu soukromého života a korespondence ve 
smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských 
právech (dále jen „EÚLP“). I když rozšiřování 
pravomocí zpravodajských služeb lze vnímat tváří 
v tvář nejrůznějším bezpečnostním hrozbám, jako 
je např. mezinárodní terorismus, za legitimní, 
domníváme se, že tento vývoj musí jít ruku v ruce 
s rozvojem právních záruk způsobilých vyloučit 
svévolné zásahy do soukromí dotčených osob. 
Nelze přitom přehlížet, že datové schránky jsou 
otevřeny i pro neomezenou soukromou 
korespondenci, a tudíž neslouží výlučně ke styku 
osob s orgány veřejné správy (viz naše 
připomínka pod bodem 1).  
 
Předkladatel sice formálně vyhověl požadavku 
Legislativních pravidel vlády na zhodnocení 
slučitelnosti navrhované úpravy s ústavním 
pořádkem a mezinárodními závazky České 
republiky plynoucími z EÚLP, nicméně toto 
zhodnocení považujeme, s ohledem na charakter 
navrhovaných změn za nedostatečné. Jsou např. 
přehlíženy přísné požadavky plynoucí 
z relevantní judikatury Evropského soudu pro 

regulace (RIA).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKAH7HQB)



Stránka 7 (celkem 59) 

lidská práva, pokud jde o tajné sledování osob, 
zásahů do listovního tajemství a elektronické 
komunikace. Nelze se spokojit ani s tím, co 
naznačuje důvodová zpráva, totiž že je bez 
dalšího dostatečnou zárukou proti svévoli, jestliže 
právní úprava podmiňuje sledování osob 
předchozím vydáním soudního povolení. 
Nezávislý režim povolování tajného sledování je 
totiž pouze jednou z řady dílčích záruk proti 
svévoli, které musí vnitrostátní právní úprava 
obsahovat, aby obstála při následném přezkumu 
ze strany Evropského soudu pro lidská práva.   
 
Je nepochybné, že navrhované změny mají 
přímý dopad do některých ústavně zaručených 
práv a svobod, nevyjímaje přímou souvislost se 
závazky vyplývajícími z EÚLP pro Českou 
republiku. V takovém případě je mimořádně 
důležité, aby nová právní úprava byla připravena 
v náležité kvalitě, byla řádně odůvodněna a byla 
též řádně projednána s dotčenými subjekty.  
Důvodovou zprávu proto požadujeme dopracovat 
ve smyslu shora uvedeného.   

Tato připomínka je zásadní. 

Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, ve znění pozdějších předpisů:  

 
 
6. K bodu 1:  

K tomuto bodu odkazujeme v obecné rovině na 
naši připomínku pod bodem 1, tj. máme zásadní 
pochybnosti nad zpřístupněním datových 
schránek zpravodajským službám. Nad to 
uvádíme následující připomínky k tomuto bodu: 

Vyhověno, novelizační bod č. 1 byl vypuštěn.  
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důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že údaj 
o provozu datové schránky lze BIS poskytnout 
jen na základě povolení soudu, jako je tomu u 
jiných případů použití zpravodajské techniky. Tím 
má být zamezeno možnosti zneužití tohoto 
oprávnění ze strany BIS. Jsme toho názoru, že 
právní úprava není dostatečně jasná v tom 
směru, zda skutečně přístup BIS k obsahu 
datových zpráv podléhá předchozímu povolení 
soudu dle § 10 zákona o BIS. Soudní povolení je 
vyžadováno toliko v případech použití 
zpravodajské techniky dle § 8. Ustanovení § 8a, 
k němuž je nově přidán druhý odstavec, se 
nachází v určitém právním vakuu. Není zřejmé, 
že by oprávnění BIS tam uvedená byla 
kvalifikována jako použití zpravodajské techniky, 
tj. že by byl přístup BIS do obsahu datových 
zpráv podmíněn předchozím povolením soudu. 
Jestliže v praxi úkony prováděné v režimu § 8a 
skutečně soudnímu povolení podléhají, je 
nasnadě, aby k tomu existovala jasná zákonná 
opora. Ustanovení § 8a odst. 2, pokud by 
v návrhu zůstalo, požadujeme podmínit 
souhlasem soudce.  

Tato připomínka je zásadní. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti 
a legislativu 

Úvod 

Připomínka se týká Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace. 

 

 
 
 
 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme dopracovat Závěrečnou zprávu 

Vyhověno. 
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z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA). 

Odůvodnění: 

Dle čl. 5.2 Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (schválených usnesením vlády č. 76 ze dne 
3. 2. 2016) vláda rozhoduje o provedení RIA v rámci 
schvalování Plánu legislativních prací vlády na 
příslušný kalendářní rok. Součástí návrhu Plánu 
legislativních prací vlády je  
u každého legislativního úkolu informace, zda se 
ukládá provést RIA,  
nebo nikoliv. V případě Vašeho návrhu zákona, 
kterým se mění zákon  
č. 153/1994 Sb., a zákon č. 154/1994 Sb., bylo 
rozhodnuto o zpracování ZZ RIA. O jejím případném 
neprovedení tedy může rozhodnout na základě 
odůvodněné žádosti o výjimku z provedení RIA 
předseda Legislativní rady vlády. Žádost o výjimku je 
však nutné uplatnit v příslušné fázi legislativního 
procesu (čl. 3 a čl. 5 Obecných zásad a čl. 76 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády).  

Usnesením vlády č. 1121 ze dne 14. 12. 2016 byl 
schválen Plán legislativních prací vlády na rok 2017, 
dle kterého měl předkladatel k předloženému návrhu 
zákona ZZ RIA zpracovat. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Úvod 

 

Vyhověno.  

 Zásadní připomínka: 

Upozorňujeme, že dle Plánu legislativních prací 
vlády na rok 2017 má být u „Návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
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službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, zpracována Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA). Požadujeme 
uvést do souladu, případně odůvodnit 
nezpracování RIA. 

 

 
 
 

 

 

Připomínka: 

1. Doporučujeme označení „Vládní návrh“ 
nahradit označením „Návrh“.  

2. Označení částí zákona doporučujeme uvést 
takto: „ČÁST PRVNÍ“, „ČÁST DRUHÁ“ a 
„ČÁST TŘETÍ“. 

3. Nadpis části první doporučujeme uvést takto: 
„Změna zákona o zpravodajských 
službách“. 

4. V novelizačním bodě 1 doporučujeme slova 
„vkládá slovo „jejich“, slova“ nahradit slovy 
„vkládá slova „jejich“ a slova“. 

5. Nadpis části druhé doporučujeme uvést takto: 
„Změna zákona o Bezpečnostní informační 
službě“. 

6. V části druhé novelizačním bodu 1 
doporučujeme provést takové legislativní 
úpravy, aby bylo ustanovení provázáno s 
dovětkem za písmeny a) a b).  

7. V části třetí doporučujeme doplnit nadpis 

 
 
 
 
Vyhověno. 
 
 
Vyhověno 
 
Vyhověno 
  
 
Vyhověno 
 
 
Vyhověno 
 
Vyhověno 
 
 
Vyhověno 
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„Účinnost“. 

Dále upozorňujeme, že požadavek, aby správce 
datových schránek poskytoval BIS zprávy a údaje ve 
srozumitelné podobě je nebo může být různě 
subjektivně vyložitelný. To, co se může jevit správci 
datových schránek srozumitelné, se nemusí jevit 
srozumitelným BIS a naopak co se může jevit BIS 
srozumitelné, se nemusí jevit srozumitelným správci 
datových schránek. 

 

  
 

 

Česká 
národní 
banka 

Připomínka:  
Doporučujeme upravit text důvodové zprávy „Zvláštní 
část, písm. A), K bodu 8, odst. 3 a 4“ takto: 
„Státní orgán nebo jiný subjekt, od něhož 
zpravodajská služba bude požadovat součinnost, si 
vyžádá zprávu od banky postupem odpovídajícím 
podle jinémuho předpisu, který upravuje jeho činnost, 
a následně ji poskytnée zpravodajské službě. Půjde 
například o Českou národní banku, která by 
vyžadovala zprávy od bank podle ustanovení 
upravujících v rámci bankovního dohledu podle 
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
21/1992 Sb. o bankách, 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 

 
Vyhověno. 
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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 
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.“ 
 
Odůvodnění: Samotná novela zákona  je dle našeho 
názoru v pořádku, nicméně pro její větší 
srozumitelnost doporučujeme upřesnění textu 
důvodové zprávy. 

Ministerstvo 
vnitra  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
Obecně: 
1. Zdůrazňujeme, že novela zpravodajských zákonů 

je úkolem Akčního plánu k Auditu národní 
bezpečnosti. Požadujeme tedy, aby tato 
novelizace byla rovněž zahrnuta do  diskuzí a 
vzájemně konformních řešení v rámci Akčního 
plánu k Auditu národní bezpečnosti.  

2. Jedním ze stěžejních prvků navrhovaného zákona 
je úprava oprávnění Bezpečnostní informační 
služby ve vztahu k datovým schránkám a 
informačnímu systému datových schránek.  

Považujeme za nutné upozornit, že pokud jde o 
samotné datové schránky, tedy elektronická 

 
 
 
Vyhověno. Novelizační body týkající se datových schránek 
jsou  z návrhu vypuštěny.  
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úložiště sloužící k doručování, provádění úkonů 
respektive k dodávání dokumentů, Bezpečnostní 
informační služba je již nyní oprávněna za 
zákonem stanovených podmínek znát obsah 
datových zpráv, a to cestou vyhledávání, 
otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování 
dopravovaných zásilek. Ministerstvo vnitra od 
počátku existence datových schránek zastává 
názor, že pokud jde o operativně pátrací či 
zpravodajské prostředky, na datové schránky je 
potřeba nahlížet jako na zvláštní druh 
doručovacího systému, jemuž je imanentní, že k 
právně relevantní části komunikace („přesunu“ 
datové zprávy z jedné datové schránky do druhé 
datové schránky) dochází v jeho internu, a tedy de 
iure mimo síť elektronických komunikací. Proto je 
vůči datovým schránkám potřeba jako operativně 
pátrací či zpravodajský prostředek z právního 
hlediska uplatňovat vyhledávání, otevírání, 
zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných 
zásilek a nikoliv odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu. Ve vztahu k datovým 
schránkám tedy není z pohledu Ministerstva vnitra 
potřeba žádného legislativního zásahu. 

Pokud jde o informační systém datových 
schránek, tedy informační systém veřejné správy 
obsahující informace o datových schránkách a 
jejich uživatelích, většina údajů v něm uvedených 
je současně vedena v jiných informačních 
systémech veřejné správy, které jsou 
Bezpečnostní informační službě přístupny buď 
proto, že jsou uvedeny v příslušném výčtu (např. 
základní registr obyvatel, informační systém 
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evidence obyvatel, informační systém cizinců), 
nebo z prostého důvodu, že jsou veřejné (základní 
registr právnických osob, podnikajících fyzických 
osob a orgánů veřejné moci, obchodní rejstřík a 
jiné obdobné veřejné rejstříky). Údaje, které 
duplicitní nejsou, mají úzký vztah k „provozu“ 
datových schránek, a lze je získat buď 
v souvislosti s aplikací zpravodajského prostředku 
vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo 
vyhodnocování dopravovaných zásilek, nebo na 
základě obecné součinnostní kompetence 
založené § 11 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb. Na 
základě obdobných ustanovení získávají tyto 
údaje např. soudy či správní orgány pro potřebu 
jimi vedených soudních či správních řízení (např. 
§ 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád). Z pohledu Ministerstva vnitra se proto 
 navrhovaná pravidla i ve vztahu k informačnímu 
systému datových schránek jeví jako nadbytečná. 

Jejich případné zakotvení v právním řádu je 
naopak s to vyvolat aplikační obtíže ve vztahu 
ke kompetencím jiných orgánů veřejné moci vůči 
datovým schránkám a informačnímu systému 
datových schránek (zejména Policie České 
republiky), což není pro Ministerstvo vnitra 
přijatelné (obdobná pravidla by pak bylo třeba 
zakotvit i v dalších právních předpisech, což by 
pro výše zmiňovanou nadbytečnost bylo procesně 
problematické). Nelze nezmínit i skutečnost, že 
nadměrná artikulace kontroly datových schránek 
zpravodajskou službou nepřispěje k vyšší 
penetraci tohoto komunikačního prostředku, o níž 
Ministerstvo vnitra usiluje, a je s to narušit úsilí 
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orgánů činných v trestním řízení v této oblasti.    

S ohledem na uvedené požadujeme navrhovaná 
ustanovení modifikující oprávnění Bezpečnostní 
informační služby ve vztahu k datovým schránkám 
a informačnímu systému datových schránek 
vypustit. 

3. V souvislosti s navrhovanými pravidly upravujícími 
oprávnění Bezpečnostní informační služby ve 
vztahu k datovým schránkám a informačnímu 
systému datových schránek dále konstatujeme, 
že není zřejmý ani mechanismus jejich případné 
implementace v informačním systému datových 
schránek. Pokud by tyto změny měly být 
realizovány v utajeném režimu, je potřeba 
zdůraznit, že aktuální smlouvy s provozovatelem 
ani dodavatelem s takovým postupem nepočítají. 
Vůči dodavateli nebylo v kvalifikačních 
požadavcích vyžadováno, aby měl jakoukoli 
úroveň certifikace pro zpracování utajovaných 
skutečností, ani navržené procesy změnového 
řízení s takovým režimem práce neoperují, a to 
ani u Ministerstva vnitra ani u České pošty. 
Změna prováděná touto cestou by rovněž byla 
spojena s mnohem vyššími náklady. 

4. V materiálu jsou řešeny, mimo údaje související 
s evidenční ochranou, i jiné údaje, které jsou 
charakteru evidenčních údajů, provozních údajů, 
doručeného obsahu apod. U těchto typů údajů 
jsou řešeny právní tituly pro jejich vyžadování a 
předávání, nicméně není v souvislosti s tím 
řešeno plně jejich uchovávání, čitelnost a formát 
obdobně, jako tomu je u technicky obdobných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKAH7HQB)



Stránka 16 (celkem 59) 

typů služeb provozovaných v prostředí sítí 
elektronických komunikací. Určitě by se tak 
nebylo možno spokojit s částečnou úpravou, která 
by toto upravila pouze pro určitý oprávněný 
subjekt státu a kdy by toto nebylo prolnuto obecně 
do právního řádu tak, aby pokrývalo i ostatní 
subjekty a řešilo celou šíři nezbytných údajů.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 

  
 
Obecně – k důvodové zprávě: 
1. Předkladatel uvádí, že z aplikace dosavadní 

právní úpravy vyvstaly výkladové nejasnosti, které 
pramení mj. z neurčitosti obecných pojmů a že 
reaguje na vývoj právní úpravy v dalších 
oblastech. Z našeho pohledu se jedná o velmi 
vágní zdůvodnění potřebnosti navrhované právní 
úpravy a požadujeme důvodovou zprávu doplnit a 
uvést konkrétnější případy sporných oblastí a 
faktických nejasností. 

2. Navržené změny oprávnění Bezpečnostní 
informační služby ve vztahu k datovým 
schránkám a informačnímu systému datových 
schránek by znamenaly významný zásah do 
architektury informačního systému datových 
schránek a vyžadovaly by si nepochybně dodatek 
(rozšíření) smlouvy s provozovatelem, který by 
totéž musel zajistit na dodavatelské straně. 
Konstatování v obecné části důvodové zprávy, že 

 
Vyhověno. Novelizační body týkající se datových schránek 
byly vypuštěny.  
Odkaz na § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky,.byl opraven.  
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navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad 
na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, 
považujeme za mylné a zásadně s ním 
nesouhlasíme. Změna by vyžadovala finanční 
náklady, které by musely být specifikovány 
v konkrétním rozpočtu. Nyní nelze předjímat jejich 
výši, neboť zákon obsahuje i obecné body, které 
přímo informační systém datových schránek 
nezmiňuje, nicméně se jej dotýká, viz krycí 
doklady a evidenční ochrana, rovněž je třeba 
počítat se mzdovými náklady. Pro přesnější 
analýzu nákladů by bylo potřeba postavit najisto 
požadavky kladené na informační systém 
datových schránek i v těchto oblastech.  

3. Důvodová i předkládací zpráva pracují u 
rozšiřovaného oprávnění zpravodajských služeb 
žádat od orgánů veřejné správy pomoc a 
informace s odkazem na § 65 a 66 zákona 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Tento 
odkaz nepovažujeme za přiléhavý, neboť 
součinnost v daném smyslu je upravena 
v ustanovení § 18 ve spojení s § 14 zákona 
č. 273/2008 Sb. S ohledem na výše uvedené 
požadujeme důvodovou i předkládací zprávu 
upravit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

 K čl. I bodu 3 – k § 11 odst. 4 zákona č. 153/1994 
Sb.: 
1. Aniž by byla pouštěna ze zřetele obecná zásadní 

připomínka požadující neměnit oprávnění 

Vyhověno. Novelizační bod 3 byl z návrhu vypuštěn.  
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Bezpečnostní informační služby ve vztahu 
k datovým schránkám a informačnímu systému 
datových schránek, je třeba konstatovat, že dle 
navrhovaného znění § 11 odst. 4 jsou z 
poskytování údajů z informačního systému 
datových schránek vyňaty údaje vztahující se k 
přihlášení osoby oprávněné k přístupu do datové 
schránky do této datové schránky a k údajům, 
které se vztahují k datové zprávě. Z ustanovení 
není zřejmé, o jaký rozsah údajů z informačního 
systému datových schránek se jedná. Ve zvláštní 
části důvodové zprávy je uveden odkaz na § 14 
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
nicméně toto ustanovení pouze konstatuje, že 
informační systém datových schránek je 
informačním systémem veřejné správy, který 
obsahuje informace o datových schránkách a 
jejich uživatelích. 

Za „údaje, které se vztahují k datové zprávě“ lze 
dle našeho názoru považovat některé údaje, které 
se vedou v informačním systému datových 
schránek (ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 
300/2008 Sb.) a které se přímo týkají datové 
zprávy. Poskytovány by tak měly být údaje týkající 
se držitele datové schránky a datové schránky 
jako takové. Tyto údaje jsou však vedeny v 
základních registrech, respektive agendových 
informačních systémech, jejich poskytování z 
informačního systému datových schránek tak není 
účelné. Nadto lze, jak již bylo konstatováno výše, 
tyto údaje poskytnout již nyní na základě § 11 
odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb. Navrhované 
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ustanovení proto požadujeme pro nadbytečnost 
vypustit.  

2. Druhou větu předmětného ustanovení 
považujeme za kontroverzní, neboť si lze stěží 
představit přístup k údajům z informačního 
systému, který by byl nepřetržitý, avšak nebyl by 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy 
elektronickou cestou. Je třeba vyjasnit, jaký je 
záměr předkladatele, neboť ani důvodová zpráva 
(komentář k tomuto novelizačnímu bodu je velmi 
stručný) nenabízí odpověď. Tuto připomínku 
vztahujeme obdobně i k navrhovanému doplnění 
§ 11 odst. 8, kde se též vyskytuje formulace „je-li 
to technicky možné, poskytují se údaje … 
způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 
Předkladatel by se měl důkladně seznámit 
s principy fungování předmětných informačních 
systémů a tomu přizpůsobit navrhovanou právní 
úpravu, tedy nikoli předkládat řešení in eventum.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

 K čl. I bodu 3 – k § 11 odst. 4 zákona č. 153/1994 
Sb. a k čl. II bodu 1 – k § 8a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 154/1994 Sb.: 
 Předložená novela zakládá povinnost 
Ministerstva vnitra poskytnout zpravodajské službě 
údaje z informačního systému datových schránek, 
tato povinnost však nedopadá na údaje vztahující se 
k přihlášení osoby oprávněné k přístupu do datové 
schránky do této datové schránky a k údajům, které 
se vztahují k datové zprávě. Bezpečnostní informační 

Vyhověno. Předmětné novelizační body byly vypuštěny.  
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služba však je na základě ustanovení § 8a odst. 2 
písm. b) oprávněna vyžadovat i tyto údaje. 
Požadujeme vyjasnit důvody vedoucí předkladatele 
pro tento postup a pro zakotvení tohoto oprávnění 
pouze pro Bezpečnostní informační službu a nikoli 
např. i pro zpravodajství vojenské.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 

 K čl. I bodu 4 – k § 11 odst. 6 zákona č. 153/1994 
Sb.: 
 Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra 
provádí opatření k evidenční ochraně údajů ve 
prospěch zpravodajských služeb, považujeme za 
nezbytné výslovně stanovit oprávnění Ministerstva 
vnitra požadovat poskytnutí údajů pro provádění 
opatření k evidenční ochraně údajů.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

Vyhověno, byl připojen nový § 18c  zákona č. 153/1994 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K čl. I bodu 5 - k § 11 odst. 8 zákona č. 153/1994 
Sb.: 
 Předmětné ustanovení stanoví, že se 
evidenční ochranou rozumí i vyhodnocování 
záznamů, které obsahují neveřejné nebo 
znepřístupněné údaje. Zpravodajským službám by 
tedy byly předávány i údaje, kde Policie České 
republiky využila svého oprávnění daného jí 
zvláštním zákonem na tzv. znepřístupnění záznamu 
o poskytnutí údajů, např. § 60 zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech. Vzhledem k tomu, že 
takovýto generální princip přístupu by mohl vést 
k ohrožení řádného plnění úkolů Policie České 

Odstoupeno.  
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republiky, požadujeme ustanovení doplnit 
o zamezení předávání záznamů, kdy jejich 
znepřístupnění požadovala Policie České republiky, 
tedy zakotvit výjimku pro záznamy vznikající interakcí 
informačních systémů vedených Policí České 
republiky.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 
 

 
 

K čl. I bodu 5 a 6 – k § 11 odst. 8 zákona č. 
153/1994 Sb.: 
 Navržené ustanovení dle našeho názoru 
opravňuje zpravodajské služby požadovat záznamy o 
poskytnutí a využití údajů a o přístupu i z 
informačních systémů, jejichž správcem je Policie 
České republiky, a které provozuje pro plnění úkolů 
dle zákona č. 273/2008 Sb. Obecně tyto systémy 
využívají údaje z registrů, informačních systémů a 
evidencí veřejné správy a Policie České republiky by 
tedy byla povinna poskytovat záznamy o poskytnutí 
a využití údajů a o přístupu i v případech, kdy např. v 
konkrétním případě nebyly tyto registry, informační 
systémy a evidence veřejné správy využity. 
Požadujeme, aby evidence vedené na základě 
zvláštního zákona (zákona č. 273/2008 Sb.) byly 
z tohoto ustanovení vyjmuty. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

Odstoupeno.  

 K čl. I bodu 6 – k § 11 odst. 8 zákona č. 153/1994 
Sb. a k čl. II bodu 4 – k § 13 odst. 3 zákona č. 
154/1994 Sb.: 

Předmětná ustanovení byla upravena tak, že záznamy o 
využití údajů z informačních systémů, které využívají 
informační systémy veřejné správy, a o přístupu do těchto 
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 Podle našeho názoru navrhované ustanovení 
nadměrně zasahuje  
do soukromoprávní oblasti. Správci registrů, 
informačních systémů či evidencí využívajících údaje 
z registrů, informačních systémů a evidencí veřejné 
správy mohou být s ohledem na ustanovení zákona 
č. 111/2009 Sb. o soukromoprávních uživatelích 
údajů nebo o poskytnutí údajů třetí osobě (§ 58c) 
podnikatelské subjekty poskytující různé služby 
veřejnosti. Z tohoto důvodu požadujeme omezit 
ustanovení pouze na správce registrů, informačních 
systémů a evidencí veřejné správy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

systémů, budou poskytovány na náklady žádající 
zpravodajské služby.  

 
 
 
 
 
 
 
 

K čl. I bodu 8 – k § 11a odst. 5 zákona č. 153/1994 
Sb.: 
 Konstrukci daného ustanovení považujeme za 
velmi problematickou, neboť takto zakotvené 
předávání údajů skrze třetí osobu působí jako jednání 
in fraudem legis. Není zřejmé, jakým způsobem ten, 
kdo má údaj od banky vyžádat, odůvodní svůj 
požadavek vůči bance. Zákon č. 21/1992 Sb., o 
bankách, v § 38 odst. 3 jasně stanoví konkrétní účely, 
pro které jsou zprávy o záležitostech, týkajících se 
jejich klienta, které jsou předmětem bankovního 
tajemství, bankami podávány. Dále zcela postrádáme 
kritéria, podle kterých bude zpravodajská služba volit 
konkrétní subjekt, který má vyžádat údaje od banky. 
V tomto směru je nezbytné návrh dopracovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 

Od připomínky odstoupeno po doplnění důvodové zprávy o 
informace o tom, jak bude vybírán orgán, jehož 
prostřednictví má být využito k předání zprávy bance.   
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 K čl. II bodu 1 – k § 8a odst. 2 zákona č. 154/1994 
Sb.: 
 Aniž bychom odhlíželi od obecné připomínky 
stran oprávnění Bezpečnostní informační služby ve 
vztahu k datovým schránkám a informačnímu 
systému datových schránek, považujeme ve vztahu 
k tomuto ustanovení za nutné konstatovat, že 
zásadně nesouhlasíme s navrženým zněním věty 
druhé, neboť není zřejmé, co se rozumí poskytnutí 
zpráv a údajů ve „srozumitelné podobě“. 
Předpokládáme, že záměrem předkladatele bylo 
vyloučit běžnou kryptografickou ochranu obsahu 
zpráv. Nicméně navrhovaná formulace může být 
vykládána i tak, že Ministerstvo vnitra má 
zodpovědnost za srozumitelnost obsahu datových 
zpráv, resp. jejich dešifrování. Ministerstvo vnitra 
však nemá do obsahu datových zpráv podle § 14 
odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb. přístup a nemůže jej 
nijak ovlivňovat. Předkladatel v důvodové zprávě 
argumentuje ustanovením § 97 odst. 6 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), podle nějž má 
provozovatel veřejné komunikační sítě nebo veřejně 
dostupné služby elektronických komunikací, pokud 
užívá kódování, kompresi, šifrování nebo jiný 
obdobný způsob vedoucí k nesrozumitelnosti 
přenášených zpráv, zajistit poskytnutí zpráv a údajů 
srozumitelným způsobem. Jde tedy o výrazně odlišný 
případ. Požadujeme toto ustanovení upravit, nebo 
z návrhu vypustit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

Vyhověno. Novelizační bod vypuštěn.  
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 K čl. III – k účinnosti:  
 Navržená novela má nabýt účinnosti 
patnáctým dnem po vyhlášení. Tuto minimalistickou 
legisvakanční lhůtu nelze akceptovat, neboť je 
z technického hlediska stanovena zcela nerealisticky. 
Na provedení eventuálních úprav informačního 
systému datových schránek je třeba počítat 
s nejméně 9 měsíci od publikace zákona ve Sbírce 
zákonů. Požadujeme, aby účinnost zákona 
adekvátně upravit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 

Odstoupeno v návaznosti na vypuštění novelizačních bodů 
týkajících se datových schránek.  

  
Doporučující připomínka: 
 
K čl. II bodu 2 – k § 10 odst. 4 zákona č. 154/1994 
Sb.: 
 Vzhledem k tomu, že užití zpravodajské 
techniky představuje zásadní zásah do soukromí, 
doporučujeme prodloužení doby jejího použití 
podrobněji odůvodnit.  
 

Vyhověno. 

 Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. II – k úvodní větě zákona č. 154/1994 Sb.:  
 Vzhledem k časové posloupnosti 
doporučujeme slova „zákon č. 362/2003 Sb.,“ vložit 
za slova „zákona č. 155/2000 Sb.,“. 
 
 
 

Vyhověno. 
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 K čl. II – k § 8a odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb.: 
 Navrhujeme za slovo „Správce“ vložit zjevně 
chybějící slova „informačního systému“. 
 

Příslušný novelizační bod byl vypuštěn.  

Úřad vlády - 
odbor 
kompatibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil s níže uvedenou výhradou 
formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 
s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Činnost zpravodajských služeb lze podřadit pod 
pojem národní bezpečnosti, což je oblast spadající do 
výhradní odpovědnosti jednotlivých členských států 
(viz čl. 73 Smlouvy o fungování Evropské unie či čl. 4 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii).  
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Uvedené je potvrzeno také v sekundárních právních 
aktech týkajících se zpracování osobních údajů - viz 
čl. 2 odst. 2 písm. a) nového nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) v kontextu bodu 
16. preambule tohoto nařízení, resp. čl. 2 odst. 3 
písm. a) nové směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV v kontextu bodu 14. preambule 
směrnice.  

 

 
 
 
 
 
 

  

Připomínky a případné návrhy změn:  

Předkladatel v obecné části důvodové zprávy 
konstatuje, že právo EU se předkládaného návrhu 
zákona nedotýká. Následně ve zvláštní části 
důvodové zprávy k novelizačnímu bodu 8. (čl. I) 
deklaruje snahu vyhnout se kolizi s pravidly CRD IV. 
Navrhujeme proto doplnit vyhodnocení vztahu návrhu 
k právu EU, konkrétně ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 
2016 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostních dohledu nad úvěrovými institucemi a 

 
Vyhověno. 
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investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES 
a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, 
v konsolidovaném znění, a to zejména v kontextu 
výše uvedené výhradní pravomoci členských států 
v oblasti národní bezpečnosti. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Ministerstvo 
dopravy 

Úvod 
Ministerstvo dopravy si je vědomo toho, že zvýšené 
nebezpečí ohrožení státu vyžaduje určitá mimořádná 
oprávnění zpravodajských služeb. Také tato 
oprávnění však musí být v souladu s ústavními 
předpisy a musí splňovat potřebné legislativně 
technické požadavky. Podle našeho názoru 
předložený návrh není v souladu ani s jednou touto 
podmínkou, a proto k němu uplatňujeme dále 
uvedené zásadní připomínky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
1. Návrh byl předložen do zkráceného 

mezirezortního připomínkového řízení (10 
pracovních dnů), ale z materiálu není zřejmé, 
zda pro toto zkrácení byla poskytnuta výjimka 
podle čl. 76 Legislativních pravidel vlády. 
Domníváme se, že povaha návrhu nemůže 
být důvodem pro poskytnutí výjimky, naopak 
návrh by s ohledem na svůj obsah měl být 
projednáván standardním způsobem. 

2. Důvodová zpráva charakterizuje návrh jako do 
značné míry dílčí novelu a zpřesnění platné 
úpravy, tomu však neodpovídá obsah návrhu, 
který se výrazně dotýká ústavních práv a 
svobod. Současně je třeba konstatovat, že 

 
Připomínka změněna na doporučující.  
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka změněna na doporučující 
Důvodová zpráva byla rozšířena, k návrhu byla 
vypracována RIA. Novelizační body týkající se datových 
schránek byly vypuštěny.  
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důvodová zpráva je zpracována velmi obecně 
a nevysvětluje dostatečně navrhované změny, 
nezbytnost zásahů do ústavních práv a 
svobod a slučitelnost návrhu s ústavní 
úpravou. Důvodová zpráva vyžaduje v tomto 
směru podstatné dopracování a rozšíření, 
zejména je nutné podrobně se vyjádřit k 
souladu návrhu s čl. 10 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod, v němž je 
zakotveno právo na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého 
a rodinného života a před neoprávněným 
zneužíváním údajů o své osobě.  

3. V čl. I bod 3 se stanoví povinnost Ministerstva 
vnitra poskytnout zpravodajské službě údaje 
z informačního systému datových schránek. 
Současně se však v části věty první za 
středníkem uvádí, že se to netýká údajů 
vztahujících se k přihlášení osoby oprávněné 
k přístupu do datové schránky a údajů, které 
se vztahují k datové zprávě. Není tedy vůbec 
zřejmé, jaké údaje by bylo možné na základě 
navrhované úpravy požadovat, a vysvětlení 
neobsahuje ani důvodová zpráva. Současně 
uvádíme, že údaje od orgánů veřejné správy 
lze již nyní získat na základě § 11 odst. 1.  

4. Čl. I bod 4 a také body 5 a 6 se vztahují na 
veškeré registry, informační systémy a 
evidence, zahrnují tedy i systém datových 
schránek. Tyto body jsou tedy v rozporu 
s výše uvedeným bodem 3 a jeho částí 
vylučující poskytnutí některých údajů.  

5. V čl. II bod 1 není pro správce datových 
schránek při poskytování údajů ze systému 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka změněna na doporučující 
Čl. I bod 3 původního návrhu  byl vypuštěn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka změněna na doporučující 
Čl. I bod 3 původního návrhu byl vypuštěn.  
 
 
 
Připomínka změněna na doporučující 
Čl. II bod 1 původního návrhu byl vypuštěn.  
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datových schránek Bezpečnostní informační 
službě stanoveno obdobné omezení jako v čl. 
I bod 1 obecně pro zpravodajské služby. 
Současně zde platí obdobná připomínka jako 
k čl. I bod 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Připomínka: 
Na doplnění uvádíme, že v průvodním dopise je sice 
uveden den, kdy se má konat porada k vypořádání 
připomínek, chybí však přesný čas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr 
S návrhem novely předmětného zákona v předložené 
podobě nelze vyjádřit souhlas. Návrh vyžaduje 
zásadní přepracování a nové projednání ve 
standardním připomínkovém řízení. Podle našeho 
názoru by se na přípravě návrhu mělo podílet 
Ministerstvo vnitra, kterého se výrazně dotýká, a také 
Ministerstvo spravedlnosti, protože poskytnutí údajů 
z různých registrů, informačních systémů a evidencí 
je podmíněno souhlasem soudu. Přepracovaný návrh 
by měl být předložen společně všemi těmito úřady 
nebo alespoň po předchozím předjednání s oběma 
ministerstvy. 

Odstoupeno.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Úvod 
Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje následující 
připomínku: 
 

 

 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
1. K čl. I bodu 3  

Požadujeme předmětný bod z návrhu vypustit. 
 

 
Vyhověno.  
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Odůvodnění: 
Nově vkládané ustanovení § 11 odst. 4 ukládá 
Ministerstvu vnitra poskytovat zpravodajské 
službě údaje z informačního systému 
datových schránek. Není nám zřejmé, jak by 
opatření mohlo přispívat ke zvýšení 
bezpečnosti občanů České republiky. Navíc 
už dnes odesílatel i adresát zpráv v datových 
schránkách jsou známi a identifikováni a tudíž 
lze informace o obsahu datových schránek od 
nich získat formální cestou. Dále pak je 
otázkou, nakolik dohled nad obsahem 
datových schránek připadá vůbec v úvahu 
jako prostředek k podpoře demokracie, 
právního státu a jejich bezpečnosti. 
Máme za to, že opatření je nedůvodné a 
nepřiměřené sledovanému cíli. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Ministerstvo 
financí 

 

Ostatní připomínky k návrhu: 

1. Upozorňujeme na skutečnost, že v současné 
době je stále v Poslanecké sněmovně PČR ve 
stádiu projednávání dřívější novelizace zákona  
č. 153/1994Sb., o zpravodajských službách – 
jde o sněmovní tisk č. 855 ve 2. čtení. Nabízí 
se tedy otázka, zda je vhodné vytvářet další 
novou podobu této právní normy ve chvíli, 
kdy ještě nebyl řádně dokončen předchozí 
legislativní proces.  

 

 
 
 
 
Novela projednávaná v Poslanecké sněmovně se týká 
kontroly zpravodajských služeb. S návrhem nyní 
předkládaným  nesouvisí.  
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2. Opatřování neveřejných informací od bank je 

právně velmi delikátní záležitostí. Navrhované 
řešení, aby se tak dělo cestou součinnosti s 
orgány zákonem zmocněnými k vyžadování 
informací jako krycí prostředek, je v dané 
situaci logické řešení. Nicméně přetrvává 
pochybnost, jak bude právně posouzena 
situace, kdy dojde náhodně k souběhu 
zjišťování informace v rámci bankovního 
dohledu nebo realizaci opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, se zjišťováním téže informace jako 
krycím opatřením. Důsledné provedení principu 
krycího opatření by v takovém případě 
vyžadovalo vést dvě formálně oddělená 
zjišťování, aby nedošlo k narušení povinné 
mlčenlivosti v souladu s mezinárodními 
regulacemi (viz směrnice CRD IV). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. S ohledem na zjevnou disfunkčnost odkazu 
obsaženého v poznámce pod čarou č. 2 k 
textu zákona č. 154/1994 Sb., o 
Bezpečnostní informační službě, ve znění 
pozdějších předpisů, doporučujeme 
nahradit stávající odkaz novým odkazem na 
příslušná ustanovení  
(§ 28, 29) nyní platného zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Nevyhověno. Poznámka pod čarou se samostatně zpravidla 
nenovelizuje.  

 4. Upozorňujeme na skutečnost, že po dohodě 
s Českou národní bankou a na návrh 

Vyhověno. 
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Bezpečnostní informační služby bylo do novely 
zákona  
 č. 21/1992 Sb., o bankách, která byla dne 8. 2. 
2017 odeslána vládě, vloženo nové 
ustanovení, jehož účelem je také řešit 
problematiku přístupu bezpečnostních služeb 
k informacím, které podléhají bankovnímu 
tajemství, resp. obdobnému institutu 
mlčenlivosti podle zákona č. 87/1995 Sb., o 
spořitelních a úvěrních družstvech. Toto 
řešení je odlišné od návrhu v rámci novely 
zákona č. 153/1994 Sb., neboť spočívá 
v explicitním zavedení povinnosti mlčenlivosti 
pracovníků banky (a družstevní záložny) jak 
vůči pracovníkům, kteří se nepodílejí za 
zajištění odpovědi na dotaz zpravodajské 
služby, tak také vůči klientovi. 

Navrhujeme proto, aby v návrhu novely 
zákona č. 153/1994 Sb., např. v důvodové 
zprávě, byl vyjasněn vztah těchto dvou 
úprav. 

 

 
5. V materiálu není obsaženo vyhodnocení 

dopadů regulace v ZZ RIA. Doporučujeme její 
vypracování včetně vyhodnocení možných 
variant řešení výše uvedené problematiky 

 

Vyhověno. 

 
 
 
 
 
 

6. V části první čl. I bodě 2 doporučujeme větu 
doplňovanou na konci odstavce 1 v § 11 
formulovat takto: „Orgány veřejné správy 
poskytnou požadovanou pomoc a 
informace bez zbytečného odkladu 

Vyhověno.  
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 bezplatně, nestanoví-li jiný právní předpis 
jinak.“. 

Odůvodnění: Základním smyslem zákona je 
zejména ukládat povinnosti; není proto třeba 
v každém ustanovení tyto povinnosti označovat 
jako povinnost („Orgány veřejné správy jsou 
povinny ... poskytnout …“) 

 

 7. Ve zvláštní části materiálu v části A) k bodu 8 je 
uvedeno, že státním orgánem nebo subjektem, 
od něhož bude zpravodajská služba požadovat 
součinnost podle zákona č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, ve 
znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo financí. 
Zde je třeba je upozornit na skutečnost, že od 1. 
1. 2017 vznikl Finanční analytický úřad a jeho 
vznik byl kodifikován novelou shora uvedeného 
zákona. 

Vyhověno, důvodová zpráva upravena.  

Ministerstvo 
obrany 

Obecně k návrhu zákona: 
1. Ministerstvo obrany zásadně nesouhlasí s tím, 

aby návrhem zákona byly rozšiřovány pravomoci 
zpravodajských služeb navrženým způsobem, když 
ani sám předkladatel pro provedení úpravy nenalézá 
žádné podstatné důvody, které by ospravedlňovaly 
ve vztahu k přístupu k údajům vedeným 
v informačním systému, resp. k samotnému obsahu 
datových zpráv dodávaných prostřednictvím datových 
schránek, tak mimořádně velký zásah do základních 
práv a svobod tak podstatným a současně tak 
nevyváženým způsobem.  

 
Zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických 

 
Vyhověno. Novelizační body týkající se datových schránek 
byly vypuštěny.  
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úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou stanovena práva a 
povinnosti osob vztahující se k dodávání dokumentů 
fyzických osob, podnikajících fyzických osob 
a právnických osob prostřednictvím datových 
schránek a elektronické úkony státních orgánů, 
územních samosprávných celků a fyzických nebo 
právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo 
právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti 
veřejné správy vůči fyzickým osobám a právnickým 
osobám, elektronické úkony fyzických osob a 
právnických osob vůči orgánům veřejné moci 
a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci 
navzájem prostřednictvím datových schránek. 
Systémem datových schránek jsou v podstatě 
prováděny služby obdobné službám poštovním, 
avšak výlučně cestou elektronických komunikací, u 
kterých stát v plném rozsahu garantuje důvěrnost 
předávaných zpráv (tedy v zásadě listovní tajemství 
podle čl. 13 Listiny základních práv a svobod). 
Vzhledem ke stanovené struktuře držitelů datových 
schránek a závaznosti používání datových schránek 
při doručování dokumentů orgánů veřejné moci 
prostřednictvím datové schránky je zřejmé, že 
prostřednictvím datových schránek jsou doručovány 
také dokumenty, jejichž obsahem mohu být také 
skutečnosti podléhající mlčenlivosti nebo podléhající 
jinému režimu, podle kterého by z vůle odesílatele 
(adresáta) měly zůstat utajeny (v obecném smyslu 
slova). Současně je nutné přihlížet k tomu, že adresát 
nebo odesílatel dokumentu doručovaného 
prostřednictvím datových schránek je vždy nositelem 
práva na ochranu před neoprávněným 
shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 
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zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod, resp. čl. 8 Evropské 
úmluvy o lidských právech). Zákonodárce tyto 
skutečnosti potvrzuje tím, že pro přístup do datové 
schránky vydává jedinečné přístupové údaje a 
stanoví povinnosti osoby (specifické, jedné) k jejich 
ochraně tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.      

 
Datová zpráva, ale také jakýkoliv údaj o 

využívání datové schránky, jsou tak chráněny 
v ústavní rovině, přičemž v návrhu zákona zcela 
chybí provedení testu proporcionality ve vztahu 
k důvodnosti provedení navrhované úpravy, 
podmínkami prolomení ústavní ochrany a jejího 
obnovení po ukončení využívání předmětných údajů. 
Ministerstvo obrany vnímá potřebu zajistit 
zpravodajským službám pravomoci odpovídající 
měnícím se společenským podmínkám, technickému 
vývoji a organizaci skutečností, které jsou 
bezpečnostní hrozbou, jako nanejvýš potřebnou a 
legitimní. V kontextu zhoršujících se bezpečnostních 
podmínek a nezbytnosti předcházet různým 
bezpečnostním hrozbám je nepochybně nezbytné 
zpravodajské služby vybavovat novými oprávněními, 
je však nezbytné, aby tato oprávnění vždy byla 
podrobena zkoumání z hlediska ochrany lidských 
práv s cílem vyloučit svévoli a nedemokratické 
zásahy do soukromí fyzických osob.  

 
Pokud by mělo dojít k přijetí úpravy, která by 

upravovala využívání údajů z informačního systému 
datových schránek, resp. přístup k datovým zprávám, 
musel by o výkonu takového práva vždy rozhodnout 
pouze soud a současně by bylo nutné doplnit 
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podmínky využití takových informací, zejména 
splnění informační povinnosti vůči subjektu údajů a 
zajištění prostředků jeho ochrany.  

 
   Dalším problémem je, že v informačním 

systému datových schránek jsou vedeny údaje i o 
jiných osobách, než je držitel datové schránky 
(administrátor), a tedy přístup k údajům o těchto 
osobách je zcela nepřípustný.            
Tato připomínka je zásadní. 
 

 2. V případě, že by v rámci předkladatelem 
sledovaného cíle návrhu zákona byly odstraněny 
rozpory a nedostatky vůči ochraně základních 
lidských práv a svobod, je nutné zajistit ústavní 
konformnost předloženého návrhu také ve smyslu čl. 
4 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod, tedy 
oprávnění svěřované Bezpečnostní informační službě 
ve vztahu ke zpřístupňování obsahu datových zpráv 
(dokumentů) doručovaných prostřednictvím datových 
schránek konstituovat také ve vztahu k ostatním 
zpravodajským službám. Pokud je ustanovením § 2 
zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
stanoven jednotný účel, pro který jsou zpravodajské 
služby zřizovány („ Zpravodajské služby jsou státní 
orgány pro získávání, shromažďování 
a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu 
ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, 
bezpečnost a obranu České republiky.“), je zřejmé, 
že shodná musí být také oprávnění k dosahování 
tohoto účelu. Návrh zákona přitom v části třetí 
bezdůvodně svěřuje výkon nově navrhovaných 
oprávnění pouze jedinému subjektu, přestože je 

Novelizační body týkající se datových schránek byly 
vypuštěny.  
Do návrhu byla zapracována nová část třetí obsahující 
změnu zákona č. 2389/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.  
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zřejmé, že výkladové nejasnosti a aplikační problémy 
popisované v důvodové zprávě mají obecný 
charakter a jsou způsobilé ztěžovat výkon pravomocí 
také ostatních zpravodajských služeb. 

 
Požadujeme proto, aby do návrhu zákona byla 

vložena nová část třetí, která bude novelou zákona č. 
289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem této novely musí být 
zajištění shodného přístupu k obsahu datových zpráv 
a údajům souvisejících s datovou zprávou a osobou 
přihlašující se do datové schránky, jako je tomu 
v případě úpravy provedené v části druhé návrhu 
zákona (k tomu upřesnění textu viz dále).            
Tato připomínka je zásadní. 
 

 K části první: 

1. K čl. I bodu 3. 
Navrhované ustanovení řadí mezi údaje 

z informačního systému datových schránek, které má 
Ministerstvo vnitra povinnost poskytovat 
zpravodajské službě, také informace podle § 14 odst. 
3 písm. k zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
elektronických úkonech “), které zahrnují jméno, 
popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu 
místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území 
České republiky anebo adresu bydliště mimo území 
České republiky administrátora a datum vzniku a 
zániku určení administrátorem s uvedením hodiny, 
minuty a sekundy. Podle § 11 odst. 5 zákona o 
zpravodajských službách má zpravodajská služba 
právo požadovat poskytnutí údajů pouze v rozsahu 

Vyhověno, čl. I bod 3 je vypuštěn.  
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potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své 
působnosti. Uvedené informace týkající se 
administrátora informačního systému datových 
schránek nemají bez dalšího jakýkoliv vztah 
k informacím, které zpravodajská služba nezbytně 
potřebuje pro plnění konkrétního úkolu ve své 
působnosti. 

 
Navrhované ustanovení je v rozporu s § 11 

odst. 5 zákona o zpravodajských službách, a proto 
požadujeme navrhované ustanovení upravit tak, aby 
zpravodajským službám neumožňovalo přístup k 
údajům z informačního systému datových schránek, 
které zpravodajská služba nepotřebuje pro plnění 
konkrétního úkolu ve své působnosti. 

 
Dále upozorňujeme, že informace uvedené v § 

14 odst. 3 zákona o elektronických úkonech mají 
povahu provozních či lokalizačních údajů. K použití 
zpravodajské techniky při zjišťování provozních a 
lokalizačních údajů, pokud je při něm zasahováno do 
základních práv a svobod občanů, je nezbytné 
předchozí písemné povolení předsedy senátu 
vrchního soudu, a tedy i v tomto případě je nutné 
zajistit soulad jednotlivých právních předpisů a jejich 
ústavní konformnost (k tomu také viz shora – obecné 
připomínky).  

 
Dalším problémem navrhovaného znění § 11 

odst. 4 je jeho rozpornost vůči části druhé bodu 1 
návrhu zákona [navrhované znění § 8a odst. 2 písm. 
b)], kterým je opět Bezpečnostní informační službě 
přiznáván jiný rozsah oprávnění, než ostatním 
zpravodajským službám. Pokud tedy bylo úmyslem 
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předkladatele vyloučit z rozsahu údajů 
poskytovaných všem zpravodajským službám 
z informačního systému datových schránek údaje 
vztahující se k přihlášení osoby oprávněné k přístupu 
do datové schránky a údaje vztahující se k datové 
zprávě, musel tuto úpravu vyhodnotit ve vztahu 
k účelu zřízení zpravodajských služeb a podmínek 
plnění jejich úkolů, které jsou v informačních zdrojích 
a používaných nástrojích shodné. Zrušení této výluky 
ve prospěch Bezpečností informační služby je 
naprosto nedůvodné a ve vztahu k části první návrhu 
zákona zcela zjevně zakládá neospravedlnitelné 
nadužívání údajů Bezpečnostní informační službou.        

 
Odůvodnění: 
V připomínce uvedené skutečnosti upozorňují na 
zásadní rozpory navrhovaného ustanovení s právním 
řádem České republiky, ale také vnitřní rozpornost 
části první a druhé návrhu zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 2. K čl. I bodu 5. a 6. 
Požadujeme první a druhou větu § 11 odst. 8 

upravit takto: 
 
„(8) Evidenční ochranou údajů se rozumí 

vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů 
a o přístupu do informačních systémů veřejné 
správy nebo jejich částí. Opatření k evidenční 
ochraně údajů se provádějí v informačních 
systémech veřejné správy a v jiných informačních 
systémech využívajících údaje z informačních 
systémů veřejné správy; je-li to technicky možné, 
poskytují se údaje pro účely evidenční ochrany údajů 

Znění upraveno ve shodě s terminologií zákona č. 365/2000 
Sb. 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna směřuje k zajištění 
terminologického souladu se zákonem č. 365/2000 
Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 2 písm. b) a § 9 odst. 1), a 
tedy k provedení jednoznačného ustanovení, které 
respektuje širší definici informačního systému, 
zahrnující také registry, seznamy nebo evidence.     
Tato připomínka je zásadní. 
 

 3. K čl. I bodu 7. 
Požadujeme první část věty upravit takto: 

 
„(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 jsou předmětem bankovního, 
obchodního nebo jiného obdobného 
tajemství……“ 
 
Odůvodnění: 
Pojmy „bankovní tajemství“ a „mlčenlivost“ jsou dva 
samostatné právní instituty, které mají odlišný 
význam, a není možné je zaměňovat. Mlčenlivost je 
širším pojmem. Uplatňuje se ve vztahu ke všem 
služebním věcem, které se dotýkají zájmů banky a 
jejích klientů. Povinnost zachovávat mlčenlivost mají 
mimo pracovníků banky dále členové statutárního 
orgánu, členové správní rady a členové dozorčí rady 

 
 
 
Znění upraveno tak, aby bylo jednoznačné, že jde o 
bankovní tajemství a o tajnost, kterou jsou povinna 
zachovávat spořitelní a úvěrní družstva  ve vztahu  ke svým 
členům a jejich obchodech s tím kterým družstvem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKAH7HQB)



Stránka 41 (celkem 59) 

banky. Smyslem bankovního tajemství je chránit 
banky a její klienty omezením subjektů, kterým je 
banka povinna podávat zprávu o záležitostech, které 
jsou předmětem bankovního tajemství. Bankovní 
tajemství zavazuje pouze banku, přičemž záleží na 
ní, jakým způsobem zajistí dodržování ve svých 
vnitřních předpisech. 
Ze stejného důvodu je také nutné zvážit zavedení 
navrhované legislativní zkratky, která je pro další užití 
v zákoně matoucí a uživatelsky může působit 
výkladové problémy. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 4. K čl. I bodu 8. 
Požadujeme navrhované ustanovení zrušit. 

Návrh zákona tímto nepřípustně přenáší působnost 
zpravodajských služeb a odpovědnost za výkon 
zpravodajské činnosti na nezpravodajský subjekt, 
navíc subjekt, který z povahy věci musí zůstat 
nezávislým a nestranným v rámci výkonu veřejné 
správy. Považujeme proto za naprosto nevhodné, 
aby například orgány státního zastupitelství a soudů 
zprostředkovávaly získávání informací navrhovaným 
způsobem.       

 
Navrhované ustanovení jde naprosto nad rámec 

dosavadní právní úpravy upravující povinnost 
součinnosti, zejména pak nad rámec zákonem č. 
153/1994 Sb. upravovaných povinností v oblasti 
poskytování informací zpravodajským službám. Podle 
§ 11 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb. mohou 
zpravodajské služby v rámci své působnosti žádat od 
orgánů veřejné správy nezbytnou pomoc a informace 
uchovávané těmito orgány v souvislosti s plněním 

 
Částečně upraveno. Na soudy a státní zastupitelství se toto 
ustanovení vztahovat nebude. 
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úkolů státní správy“. Navrhované znění § 11 odst. 8 
mimořádně překračuje mantinely stanovené 
citovaným ustanovením § 11 odst. 1 jako základní 
zásadu poskytování informací zpravodajským 
službám. 

 
 Zákon č. 153/1997 Sb. se zavedením 

„zprostředkovatelské činnosti“ ve prospěch 
zpravodajských služeb nepočítá, proto ani v rámci 
dosavadního znění zákona, ani v navrhovaném 
ustanovení § 11 odst. 8 není řešen režim nakládání 
s informacemi získanými od banky oním 
zprostředkovatelem, popřípadě jakými povinnostmi 
vůči jejich dalšímu (ne) zpracování bude vázán (a to 
například také v rámci výkonu spisové služby, do 
které bude nutné zavést korespondenci vedenou 
v souvislosti se zprostředkováním informací).  

 
Navrhované ustanovení § 11 odst. 8 dále 

žádost o poskytnutí informací prostřednictvím jiného 
subjektu výslovně pokládá za krycí prostředek. V této 
souvislost upozorňujeme, že zákon č. 153/1994 Sb. 
užívá pojem „krycí doklad“ (a nově také „krycí 
prostředek“) toliko ve vztahu k podmínkám činnosti 
Úřadu pro zahraniční styky a informace, a to jako 
„listiny a předměty sloužící k utajení skutečné 
totožnosti osoby“.  Úprava navrhovaná v § 11a odst. 
6 se tedy minimálně v rozsahu zákona o 
zpravodajských službách z povahy věci jako krycí 
prostředek označit nedá, neboť onen 
„zprostředkovatel“ nesplňuje ani jeden z uvedených 
definičních znaků krycího prostředku; využít by bylo 
možné jedině okruhu „osob jednajících ve prospěch 
Úřadu pro zahraniční styky a informace“. Jiná situace 
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však nastane například v případě užití definice 
krycího prostředku podle § 14 zákona o Vojenském 
zpravodajství, podle kterého je „krycím prostředkem 
věc, která není listinou ani jiným dokumentem, 
prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné 
totožnosti osoby nebo činnosti Vojenského 
zpravodajství“.  Navrhovaný text je proto nutno 
upravit tak, aby skutečně sledoval zamýšlený účel a 
postihoval jednotně činnost všech zpravodajských 
služeb.      

 
Odůvodnění: 
Připomínka slouží k odstranění rozporu se samotným 
zákonem o zpravodajských službách. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 5. K čl. I bodům 9. a 10. 
         Požadujeme navrhovaný bod odstranit, 
popřípadě upravit s přihlédnutím k výhradám 
uplatněným v připomínce 6.; navrhovanou úpravou 
dochází k zavedení terminologické nejednotnosti 
pojmů zavedených se shodným účelem, a tedy 
k porušení čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
(např. zákon o vojenském zpravodajství i zákon 
o Policii ČR vykládají pojem „krycí doklady“ 
obdobně).  
 
Navrhované ustanovení tuto definici vztahuje nově 
také na krycí prostředky, přičemž v důvodové zprávě 
nejsou objasněny důvody, které předkladatele 
k takovému rozšíření vedly. Toto rozšíření je také 
v rozporu s Legislativními pravidly vlády, která 
stanoví, že právní předpis musí být terminologicky 
jednotný, přičemž je třeba dbát souladu s terminologií 

Znění bylo upraveno ve shodě s připomínkami Úřadu pro 
zahraniční styky a informace (nynější čl. I body 8 až 10). 
Vymezení krycích dokladů a krycích prostředků je shodné s 
vymezením v zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství.  
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použitou v navazujících a souvisejících právních 
předpisech různé právní síly. 
 
Odůvodnění: 
Připomínka slouží k odstranění rozporu se zákonem 
a k zajištění souladu s čl. 40 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

  
K části druhé: 

6. K čl. II bodu 1. 
Navrhované ustanovení není v souladu s částí první 
bodem 3 (k tomu viz shora obecná i zvláštní 
připomínka). V navrhovaném ustanovení je 
především nutné doplnit to, že takový zásah do 
soukromí osob může být umožněn pouze na základě 
přivolení soudu (odůvodnění je rovněž uvedeno 
shora).   
 
Pokud by však v návrhu zákona zůstalo toto 
ustanovení zachováno, požadujeme do návrhu 
zákona vložit novou část třetí (stávající část třetí 
označit jako část čtvrtou), která bude novelou zákona 
o Vojenském zpravodajství a jejím předmětem bude 
vložení nové hlavy třetí částí třetí citovaného zákona, 
konkrétně vložení § 16a, jenž bude mít stejný obsah, 
jako navrhované znění § 8a zákona o Bezpečnostní 
informační službě.      
K navrhovanému znění § 8a zákona o Bezpečnostní 
informační službě pak ještě upozorňujeme, že druhá 
věta textu by měla být označena jako odstavec 3 
nebo zpracována jako dovětek odstavce 2 s tím, že 

 
 
Uvedený novelizační bod  byl vypuštěn.  
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bude následovat po středníku uzavírajícím písmeno 
b) odstavce 2. Současně požadujeme upřesnit, co se 
rozumí „srozumitelnou podobou datových zpráv a 
příslušných údajů“, neboť tato srozumitelnost se 
může týkat technického vybavení příjemce, jeho 
informačních schopností, ale také například 
jazykových znalostí apod.         
      
Odůvodnění: 
Účelem připomínky je zajistit ústavní konformnost 
návrhu zákona, shodné podmínky výkonu činností 
zpravodajských služeb a jednoznačné a 
předvídatelné aplikační podmínky užití navrhovaného 
ustanovení pro případy, že by bylo v návrhu zákona 
zachováno.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 7. k čl. II bodu 4. 
Doporučujeme navrhovanou část věty před 
středníkem upravit takto: 
 
„Správci informačních systémů veřejné správy a 
jiných informačních systémů využívajících údaje z 
informačních systémů veřejné správy poskytnou při 
tomto zpracovávání potřebnou součinnost…….“ 
 
Odůvodnění: 
Výkladem navrhovaného ustanovení a contrario je 
možné dojít k mylnému závěru, že existují také 
správci informačního systému, kteří nejsou příslušní 
k jeho vedení. Přitom smyslem činnosti každého 
správce informačního systému je mj. také tento 
informační systém vést. 
 

Vyhověno.  
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Z navrhovaného ustanovení také není zřejmé, při 
jaké činnosti mají správci poskytovat součinnost. 
 
Navrhovaná úprava tak směřuje k zajištění stylistické 
a jazykové bezvadnosti textu ve smyslu požadavků 
stanovených v čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

Doporučující připomínka 
V celém materiálu (obálka, předkládací zpráva, 
odůvodnění) doporučujeme uvádět platný název 
zákona č. 154/1994 Sb., tj. „o Bezpečnostní 
informační službě“, nikoliv „o Bezpečnostní 
informační službě České republiky“. 

Vyhověno.  

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

1. K Části první, bodům 1. a 2.: Upozorňujeme, 
že tímto ustanovením dojde ke značnému 
rozšíření adresátů dané povinnosti a 
k možnosti požadovat mnohem více informací, 
než je tomu doposud. Domníváme se, že 
rozšíření je neadekvátně široké. Požadujeme 
podrobnější vysvětlení. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. K Části první, bodu 3.: Navrhovaným zněním 
jsou poskytovány údaje z informačního 
systému datových schránek, kdy se takto 
poskytované „údaje netýkají pouze údajů 
vztahujících se k přihlášení osoby oprávněné k 
přístupu do datové schránky do této datové 
schránky a k údajům, které se vztahují k datové 
zprávě“. Z uvedené formulace však dle našeho 

Uvedený novelizační bod  byl vypuštěn.  
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názoru zcela jasně neplyne, zda „údaji, které se 
vztahují k datové zprávě“ je míněn i samotný 
obsah datové komunikace. Není tedy 
postaveno na jisto, zda podle takto 
navrhovaného ustanovení zpravodajská služba 
může či nemůže obsah datové zprávy 
požadovat. V případě, že by bylo možné 
dovodit, že obsah datové zprávy je 
zpravodajské službě přístupný, bylo by dle 
našeho názoru tímto ustanovením narušeno 
soukromí a zvláště pak listovní tajemství, 
jak jej stanovuje čl. 13. Listiny základních práv 
a svobod. Upozorňujeme, že veřejná moc má 
povinnost respektovat a chránit dané základní 
právo a nemůže do něj naopak zasahovat. Jak 
určil Ústavní soud v nálezu č. I. ÚS 3038/07 
„omezení základních práv je akceptovatelné jen 
při dodržení účinných a konkrétních záruk proti 
libovůli. Použití informací získaných omezením 
práva na soukromí (čl. 13 Listiny) je proto 
přísně limitováno.“. Pokud je tímto návrhem 
zamýšlena evidenční ochrana údajů, jak uvádí 
Důvodová zpráva, bylo by vhodné dané znění 
upravit, resp. více zpřesnit.  
Zásadní připomínka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. K Části první, bodům 7. a 8.: Upozorňujeme, že 
rozšířením pojmu bankovní tajemství o jinou 
obdobnou mlčenlivost dochází zřejmě 
k zahrnutí jakékoli mlčenlivosti pod daný pojem. 
Dle navrhovaného znění by tak banka musela 
poskytnout jakékoli zprávy týkající se jejího 
klienta, tedy osoby, které jsou ze strany banky 
poskytovány služby na smluvním základě. 

Znění uvedených novelizačních bodů bylo upraveno. Je 
výslovně uvedeno, že jde o tajnost, kterou jsou povinny 
zachovávat družstevní záložny.  
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Tento smluvní základ a s tím související činnost 
bank je pojata velmi široce a v některých 
případech dokonce zahrnuje i právní pomoc či 
poradenství. Tímto ustanovením tak může být 
ve svém důsledku narušena i povinnost 
mlčenlivosti advokáta. Požadujeme dané 
ustanovení změnit tak, aby směřovalo pouze k 
účelu, který zmiňuje Důvodová zpráva, tedy k 
upřesnění mlčenlivosti ve vztahu k družstevním 
záložnám. 

 
Zásadní připomínka 
 
 

Úřad pro 
zahraniční 
styky a 
informace 

K novele zákona o ZS 
 

1. K bodu 2 (§ 11 odst. 1) 
 
V návrhu změny § 11 se na konci odstavce 1 
navrhuje doplnit věta „Orgány veřejné správy jsou 
povinny požadovanou pomoc a informace bez 
zbytečného odkladu bezplatně poskytnout, 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“.  
 
Formulace navrhovaná předkladatelem, tedy 
povinnost poskytnout pomoc a informace „nestanoví-
li jiný právní předpis jinak“ působí matoucím dojmem. 
Z dikce navrhovaného ustanovení totiž není zjevné, 
zda se týká samotné povinnosti vyhovět žádosti, 
bezodkladnosti anebo bezplatnosti. Dáváme proto na 
zvážení, zda by nebylo vhodnější využít obdobnou 
formulaci, která je již v právním řádu zakotvena, a to 
konkrétně v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky (§ 66 odst. 1), kdy její praktická aplikace a 

 
 
V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je 
použit termín „jiný režim“. Slovní spojení „jiný právní 
předpis“ je vhodnější.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKAH7HQB)



Stránka 49 (celkem 59) 

výklad jsou již delší dobu ustáleny. 
 

 1. K bodu 3 (§ 11 odst. 4) 
 
Formulace věty první výše uvedeného ustanovení 
„údajů, které se vztahují k datové zprávě“ je dle 
našeho názoru značně nekonkrétní, neboť z ní není 
možné dovodit, zda do této skupiny spadají i údaje 
vztahující se k odeslání dokumentu nebo provedení 
úkonu z datové schránky [§ 14 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů]. Definice datové 
zprávy v § 19 zákona č. 300/2008 Sb., stanoví, že 
„dokumenty orgánů veřejné moci doručované 
prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné 
vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové 
schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících 
fyzických osob a právnických osob dodávané 
prostřednictvím datové schránky mají formu datové 
zprávy“. Vztah ustanovení § 19 zákona č. 300/2008 
Sb., k nově navrhovanému §11 odst. 4 však není 
jasný, resp. není zřejmé, zda zvýšené (soudní) 
ochraně budou podléhat právě i údaje vztahující se 
k odeslání dokumentu nebo provedení úkonu 
z datové schránky.  
 
Jsme toho názoru, že by bylo vhodné tyto skutečnosti 
v navrhovaném ustanovení explicitně vyjádřit nebo 
blíže specifikovat, co se rozumí „údaji, které se 
vztahují k datové zprávě“. Odpovídající změny by 
v návaznosti na případnou úpravu bodu 3. měly být 
provedeny i v bodu 1. novely zákona č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě. 
 

 
 
Uvedené ustanovení bylo vypuštěno.  
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 1. K bodu 8 (§ 11a odst. 6) 
 
Doporučujeme upravit navrhované znění 
následujícím způsobem: 
 
„(6) Zpravodajská služba může požadovat od toho, 
kdo je na základě jiného právního předpisu oprávněn 
vyžádat si od banky údaje, které jsou předmětem 
bankovního tajemství, aby si takové údaje od banky 
vyžádal a předal je zpravodajské službě. Písemná 
žádost spolu s výpisem ze soudního rozhodnutí se v 
tomto případě předkládá tomu, kdo je oprávněn 
vyžádat si údaje od banky. Vyžádání údajů postupem 
podle věty první je krycím prostředkem podle tohoto 
zákona nebo podle jiného zákona, který upravuje 
činnost zpravodajské služby.“. 
 
 
 
 

 
 
Ustanovení bylo přeformulováno v návaznosti na zásadní 
připomínky jiných připomínkových míst.  
 

 1. K bodu 10 (§ 18 odst. 2)  
 
Označením postupu podle § 11a odst. 6 jako krycího 
prostředku de facto vede k potřebě zásadnější 
novelizace § 18 zákona č. 153/1994 Sb., o 
zpravodajských službách, než je navrhována 
předkladatelem. 
 
Současná dikce § 18 odst. 2 je poněkud nepřesná, 
když za krycí doklady označuje vedle listin též 
„předměty“ sloužící k utajení skutečné totožnosti 
osoby (zatímco podle § 14 odst. 1 zákona č. 
289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, je věc, 

Vyhověno,  návrh byl přepracován.  
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která není listinou ani jiným dokumentem, krycím 
prostředkem). Předkladatelem navržená úprava by 
však tuto formulační neobratnost § 18 odst. 2 zákona 
dále zhoršila, neboť by nebylo jasné, co se rozumí 
krycími doklady a co krycími prostředky. Rovněž je 
nutné si uvědomit, že vyžádání údajů podle § 11a 
odst. 6, jenž je hlavním důvodem navrhované změny 
§ 18, je spíše činností, a nikoli listinou či předmětem. 
Pojmosloví používané v ustanovení § 11a odst. 6 a § 
18 odst. 2 se tedy nutné jeví jako zavádějící, a to i ve 
srovnání s definicí krycích dokladů a krycích 
prostředků podle § 13 a § 14 zákona č. 289/2005 Sb., 
o Vojenském zpravodajství (zákon č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě obdobnou definici 
v § 13 neobsahuje). 
 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme 
přepracování právní úpravy krycích dokladů a krycích 
prostředků používaných Úřadem pro zahraniční styky 
a informace způsobem vycházejícím z koncepce § 13 
a 14 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství. Tato změna koresponduje s 
deklarovaným účelem novely § 18 zákona č. 
153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky, uvedeným na str. 5 důvodové zprávy. 
 
Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční 
styky a informace za zásadní. 
 
 

 1. K § 18 
 
V souvislosti s doplněním ustanovení § 13 odst. 3 
zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační 

 
 
Ustanovení bylo upraveno ve shodě s návrhem  na úpravu  
totožné materie u Bezpečnostní informační služby a u 
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službě, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme 
(nezávisle na výše uvedené připomínce k § 18) 
doplnit obdobné ustanovení ve vztahu k Úřadu pro 
zahraniční styky a informace i do zákona č. 153/1994 
Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. Konkrétně navrhujeme 
vložit nový odst. 3 do § 18 (kdy původní odst. 3 a 
následující budou přečíslovány) v tomto znění: 
 
„(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 
blokováním10 těchto údajů. Správci příslušní k 
vedení informačních systémů veřejné správy a 
jiných informačních systémů využívajících údaje 
z informačních systémů veřejné správy k tomu 
poskytnou potřebnou součinnost; při tom 
postupují tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti 
Úřadu pro zahraniční styky a informace.“. 
 
10) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
S ohledem na výše navrhovanou změnu bude nutno 
také upravit, resp. doplnit znění zvláštní části 
důvodové zprávy. 
Mgr.  
Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční 
styky a informace za zásadní. 

Vojenského zpravodajství.  
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 1. K Zvláštní části důvodové zprávy (k bodům 9. 
a 10.) 

 
Navrhujeme ve výše uvedeném ustanovení tuto 
změnu: 
 
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 
v případě Úřadu pro zahraniční styky a informace 
přitom není žádný racionální důvod.  
 

Vyhověno.  

Česká 
advokátní 
komora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 2. 2. 2017 byl do připomínkového řízení 
rozeslán návrh novelizace shora specifikovaných 
právních předpisů, jejichž předmětem je rozšíření 
pravomocí zpravodajských služeb ČR, zejména pak 
Bezpečnostní informační služby. Česká advokátní 
komora k tomuto návrhu zaujímá negativní 
stanovisko. Obecně má za to, a opakovaně tento svůj 
názor vyjádřila při projednávání jiných právních 
předpisů s obdobnou tematikou, že stávající 
společenská ani zahraniční situace neodůvodňují 
prohlubování zásahů do základních lidských práv ani 
jejich rozšiřování, to platí i u tohoto návrhu. Takové 
snahy jdou na vrub základním zásadám 
demokratického právního státu, za nějž se Česká 
republika považuje.  

Česká advokátní komora je samosprávnou 
stavovskou organizací všech advokátů; zároveň jde o 
orgán veřejné moci, kterému stát svěřil výkon veřejné 
moci na úseku advokacie. Z tohoto důvodu ČAK 
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považuje za legitimní upozornit v rámci legislativního 
procesu na potenciální nebezpečí, které návrh 
zákona představuje pro ústavou chráněnou 
důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem, a 
to v rozsahu judikovaném jak Ústavním soudem ČR, 
tak Evropským soudem pro lidská práva. Znovu se 
tak do popředí dostává otázka výběru mezi 
bezpečností a ochranou demokratických hodnot a 
právního státu. Jakkoliv je snaha veřejné moci zvýšit 
bezpečnost občanů země pochopitelná a co do 
sledovaného cíle legitimní, pouze jasně vymezené 
zákonné limity této snahy a zakotvení důsledných a 
efektivních kontrolních mechanismů zajistí potřebnou 
míru bezpečnosti při zachování ústavních práv a 
svobod. Předmětný návrh je proto podle našeho 
názoru potřeba zhodnotit z hlediska dostatečné 
ochrany těchto nedotknutelných zásad 
demokratického právního státu. Lze v této souvislosti 
připomenout citát Benjamina Franklina – kdo vymění 
svobodu za trochu bezpečí, ten si nezaslouží 
svobodu ani bezpečí. 

 
V konkrétní podobě pak uplatňuje k návrhu 

tyto připomínky:  
 

 1. K části první, bodu 3:  
Důvodová zpráva k úpravě neuvádí žádné konkrétní 
opodstatnění, pro který by měly mít zpravodajské 
služby přístup do systému datových schránek. Tento 
systém byl zřízen a funguje za účelem zjednodušení 
komunikace mezi orgány moci veřejné a osobami 
soukromého práva, případně mezi orgány moci 
veřejné navzájem, tedy zahrnuje údaje týkající se 
procesních a dalších prostředků v komunikaci, kterou 

 
Novelizační bod byl vypuštěn.  
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advokáti provádějí v rámci poskytování právních 
služeb pro své klienty a tato komunikace je v plném 
rozsahu kryta povinností mlčenlivosti, jakož i 
zárukami ochrany soukromí ve smyslu čl. 10 odst. 3 
Listiny základních práv a svobod. Jakýkoliv údaj 
týkající se využívání datové schránky je tak údajem 
podléhajícím ústavněprávní ochraně. O jeho využití 
by tak měl rozhodnout pouze soud. Pokud textace 
navrhovaného ustanovení vylučuje poskytnutí 
informace o osobě, která se do schránky přihlásila a 
k údajům, které se vztahují k datovým zprávám, pak 
je na místě se ptát, jaké jiné informace je možné na 
základě tohoto ustanovení požadovat. Veškeré údaje 
obsažené v tzv. obálce datové zprávy jsou rovněž 
údaji umožňujícími prolomení důvěrnosti 
přepravovaných zpráv mezi advokátem a orgánem 
moci veřejné a rovněž mezi advokátem a jeho 
klientem, mimo jiné jde o údaje o uplatnění 
procesních prostředků v rámci soudního systému, 
z nějž zpravodajské služby dosud informace získávat 
nemohou. Navrhovaná úprava tudíž obchází 
dosavadní úroveň ústavněprávní ochrany. Takový 
postup je neakceptovatelný. Údaje od orgánů veřejné 
správy, jichž se komunikace prostřednictvím 
datových schránek týká, lze zajistit i jinak, a to na 
základě § 11 odst. 1 zákona, včetně jeho navržené 
změny.  
Navrhujeme proto tento novelizační bod vypustit.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 

 2. K části první, bodu 5. a 6.:  
Je zde zřejmý rozpor mezi novelizačním bodem 3. a 
4; novelizační bod 3 vylučuje z poskytnutí údajů 
informace vztahující se k přihlášení osoby oprávněné 

 
Čl. I bod 3 byl vypuštěn.  
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k přístupu do datové schránky, kdežto novelizační 
bod 4 výslovně hovoří o vyhodnocování záznamů o 
přístupu do registrů, informačních systémů a 
evidencí, zjevně se to týká i informačního systému 
datových schránek. I tato textace vzbuzuje otázku, co 
se vlastně bude v informačním systému datových 
schránek sledovat. Protože nejde o systém, jehož 
přístupy by se týkaly výkonu moci veřejné a souvisely 
pouze s ní, ale lze jimi sledovat sice nikoliv obsah, 
nýbrž okolnosti (místní, časové, personální) 
soukromé komunikace nebo sice komunikace orgánů 
veřejné moci, ale těch, k jejichž údajům jinak 
zpravodajská služba přístup nemá, nebo jen za 
zvláštních, zákonem předvídaných okolností (soudy), 
není možné zakotvit takové sledování bez souhlasu 
soudu. I z tohoto důvodu je nejjednodušší a legitimní 
cesta novelizační bod 3 zcela vypustit tak, aby 
informační systém datových schránek mezi 
sledované systémy zařazen nebyl.  
Samotný novelizační bod však umožňuje i ohledně 
dalších údajů jejich zpracování, a to výslovně i u 
neveřejných nebo znepřístupněných, aniž by je 
jakýmkoliv způsobem specifikoval nebo 
individualizoval a aniž by nad práci s těmito údaji byla 
zároveň zákonem vytvořena nezbytná míra kontroly. 
Zpracování v této míře však může být zásahem do 
ústavně zaručených práv třetích osob bez dalšího. 
takové zpracování bez kontroly je v rozporu se 
závěry Soudního dvora EU ze dne 16. prosince 2016 
č. C-203/15 a C-698/15  
Z uvedeného důvodu navrhujeme, aby byly tyto 
novelizační body rovněž vypuštěny.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
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 3. K části první, bodu 8:  
Zmocnění je příliš široké, reálně může být toto 
ustanovení aplikováno na jakýkoliv subjekt, jež je ve 
vztahu k bance osobou oprávněnou požadovat 
informace, a to bez ohledu na jeho povahu, tj. i 
subjekt soukromoprávní, případně subjekt, jemuž 
oprávnění požadovat po bance informace dává 
zvláštní zákon ke zcela odlišným účelům (např. 
insolvenční správce, správce dědictví). Ustanovení 
tak vyvolává řadu otázek, aby nedošlo k jeho 
zneužití, navrhuje se zpřesnit, že takovým subjektem 
(což je ovšem v tomto ohledu nepřesný termín) může 
být pouze orgán veřejné moci, příp. organizační 
složka státu.  
 

 
Vyhověno, znění upraveno.  

 4. K části druhé, bodu 1:  
Důvodová zpráva ani předkládací zpráva nedávají 
odpověď na otázku, zda je zajištění přístupu do 
datových schránek, i přes limitující podmínky, 
skutečně nástrojem nezbytným v demokratické 
společnosti, a to s ohledem na jejich charakter jako 
primárního komunikačního prostředku mezi orgány 
veřejné moci, jestliže je možné tyto informace zajistit 
jinak.  Tento systém byl zřízen a funguje za účelem 
zjednodušení komunikace mezi orgány moci veřejné 
a osobami soukromého práva, případně mezi orgány 
moci veřejné navzájem, tedy zahrnuje údaje týkající 
se procesních a dalších prostředků v komunikaci, 
kterou advokáti provádějí v rámci poskytování 
právních služeb pro své klienty a tato komunikace je 
v plném rozsahu kryta povinností mlčenlivosti, jakož i 
zárukami ochrany soukromí ve smyslu čl. 10 odst. 3 
Listiny základních práv a svobod. Není důvodu, pro 
který by z hlediska bezpečnosti státu měla být 

 
Vyhověno. Novelizační bod vypuštěn.  
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předmětem sledování komunikace mezi soudy a 
jejich účastníky, pokud to zvláštní zákon nepřipouští, 
mezi orgány veřejné správy a dotčenými osobami, 
pokud může BIS požadovat tuto informaci přímo od 
tohoto orgánu bez zásahu do důvěrnosti 
předávaných zpráv.  
Navíc se de facto o použití zpravodajské techniky 
nejedná, neboť údaj je žádán od konkrétního orgánu 
veřejné správy, jež je povinen zajistit rovněž 
dešifrování obsahu přenášené zprávy, a proto může 
navrhovaná úprava vyvolat pochybnosti o tom, zda 
takové poskytnutí údajů nebo přístupu podléhá 
soudní kontrole dle § 10 zákona, neboť tomu 
neodpovídají ani navazující procesní ustanovení, 
týkající se povolení k použití zpravodajské techniky a 
jeho kontroly.  
Takový vstup do informačního systému není 
odůvodnitelný (i kdyby bylo zpřesněno použití 
mechanismu soudní ochrany), neboť není s ohledem 
na cíle a prostředky BIS nezbytný v demokratické 
společnosti, a tedy je tento požadavek v rozporu jak 
s Listinou základních práv a svobod, tak i 
s mezinárodními závazky ČR (zejména čl. čl. 8 odst. 
1, 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv).  
Navrhujeme proto tento novelizační bod vypustit.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 

 Závěrem 
Po zvážení všech okolností navrhované úpravy má 
Česká advokátní komora za to, že novela není 
připravena tak, aby byla v souladu s ústavním 
pořádkem České republiky a zvolená legislativní 
technika nekoresponduje s tvrzenými cíli úpravy. 
návrh zákona je předkládán do meziresortního 
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připomínkového řízení ve zkrácené lhůtě, která 
neodpovídá závažnosti obsahu novely a zároveň již 
s ohledem na časové okolnosti legislativního procesu 
vede pouze k tomu, aby v časovém presu nebyla 
navrženým změnám věnována dostatečná pozornost, 
a to v situaci, kdy je zjevné, že v tomto legislativním 
období již nelze předpokládat ani schválení vládou, 
natož úspěšnév završení legislativního procesu.  
Z uvedeného důvodu by bylo na místě, aby 
předkladatel tento návrh z projednávání pro jeho 
zjevné vady stáhl, zvážil nutnost této úpravy, její 
únosnost z hlediska princip právního státu a po 
dopracování a uvedení jejího obsahu do souladu 
s těmito principy, pokud je to možné, ji případně 
předložil znovu v řádných lhůtách odpovídajících 
platným legislativním pravidlům vlády.  
 

V Praze 25. května 2017 

 

Vypracoval: Mgr. Jiří Chrobák Podpis: 
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