
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 přepisů, zákon č. 
154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve 

znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ředitele Bezpečnostní informační služby dne 
20. 3. 2018, s termínem dodání stanovisek do 19. 4. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Při projednávání předchozího návrhu v roce 2017 
zdůrazňovalo zejména Ministerstvo vnitra, že navrhované 
poskytování údajů by si vyžádalo poměrně rozsáhlé 
technické zásahy do stávajících systémů. Tyto zásahy by 
samozřejmě byly spojeny také s finančními dopady na 
státní rozpočet a veřejné rozpočty. V nynějším návrhu jsou 
v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
finanční dopady pouze naznačeny a nejsou konkretizovány. 
Doporučujeme proto tuto část zprávy dopracovat. 
Při dalším projednávání návrhu doporučujeme vycházet 
z vyjádření uvedených připomínkových míst. Současně 
doporučujeme podrobně rozpracovat finanční dopady 
návrhu. 

U finančních dopadů návrhu byla upravena důvodová zpráva 
podle požadavků Ministerstva financí.  

Ministerstvo 
financí 

Důvodová zpráva materiálu v části g) uvádí, že změnami v 
dotčených zákonech nedojde k dodatečným dopadům na 
státní rozpočet. Závěrečná zpráva RIA však uvádí, že k 
dopadům na státní rozpočet dojde v řádu jednotek až 
desítek milionů korun (dopady se týkají nutných změn 
informačních systémů veřejné správy). 

Vyhověno.  
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Zde požadujeme materiál sjednotit. 
Dále požadujeme, aby případné navýšení výdajů v 
uváděných řádech desítek milionů korun bylo pokryto v 
rámci schváleného rozpočtu příslušné kapitoly/kapitol na 
daný rozpočtový rok a v rámci schváleného střednědobého 
výhledu na léta následující, a to bez požadavku na jejich 
navýšení z titulu navrhované změny příslušných zákonů.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

 Materiál v bodě 6. navrhuje v §11a vložit nový odstavec 2, 
který má umožnit vyžádat zpravodajské službě informace 
od banky nebo spořitelního družstva mimo jiné 
prostřednictvím Finančního analytického úřadu. 
S navrhovanou změnou nesouhlasíme. 
Oboustranná spolupráce mezi FAÚ a zpravodajskými 
službami je upravena v 
§ 30 odst. 1 a 6 a § 39 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen 
„AML zákon“) a tato spolupráce v praxi bez problémů 
probíhá a funguje. AML zákon omezuje činnost FAÚ a 
konkrétně jeho možnost získávat informace od povinných 
osob výhradně na případy podezření na legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, což je standardem 
pro finanční zpravodajské jednotky na celém světě. V 
jiných případech FAÚ není oprávněn informace od bank a 
spořitelních družstev (a dalších povinných osob) získávat. 
Navrhovaná novela zákona o zpravodajských službách ale 
takovéto omezení neobsahuje a je tedy podle našeho názoru 
v rozporu s tímto právním předpisem a i mezinárodními 
standardy, vymezujícími činnost finančních 
zpravodajských jednotek. 

Vyhověno.  
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Tato připomínka je zásadní.  
 

 Podotýkáme, že ustanovení o účinnosti zákona 15. dnem 
po jeho vyhlášení je nadbytečné, jelikož tento princip 
automaticky vyplývá ze zákona o Sbírce zákonů (§ 3 odst. 
3). Pokud tedy zákonodárce nestanoví jinak, tak 
automaticky právní předpis nabývá účinnosti 15. dnem od 
vyhlášení. Ustanovení by mělo smysl, kdyby bylo uvedeno 
například: „dnem vyhlášení“ nebo „prvního dne 
následujícího měsíce následujícího po dni vyhlášení“ či 
„dnem 1. xx 2018“ apod. Dáváme proto ke zvážení, zda 
dané ustanovení nevypustit, případně nestanovit účinnost 
konkrétním datem. 

Nevyhověno.  

 K textu navrhované novelizace § 11 odst. 1 zákona o 
zpravodajských službách „Orgány veřejné moci poskytnou 
požadovanou pomoc a informace bez zbytečného odkladu 
bezplatně, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“ 
navrhujeme buď v textu zákona či v důvodové zprávě 
vymezit neurčitý právní pojem „bez zbytečného odkladu“, 
a to tak aby respektovalo povahu a množství požadovaných 
údajů a též i technické možnosti konkrétního informačního 
systému. 

Nevyhověno. 

 část první čl. I bodu 6 (§ 11a odst. 1) 
Navrhujeme za slovem „zprávy“ v prvním výskytu zrušit 
slovo „a“ a s ohledem na znění § 25b odst. 1 zákona č. 
87/1995 Sb. navrhujeme za slovem „zprávy“ ve druhém 
výskytu vložit slovo „o údajích“ a za slova „obchodech s 
tímto družstvem“ vložit slova „, které je družstvo povinno 
zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím,“. Současně 
doporučujeme nahradit pojem „pobočka zahraniční banky“ 
pojmem „zahraniční banka“ a důsledně jej používat napříč 

 
Částečně vyhověno.  
Termínem „pobočka zahraniční banky“ se vyjadřuje konkrétní 
adresát žádosti zpravodajské služby; použití termínu „zahraniční 
banka“ by mohlo svádět k výkladu, že žádost má být adresována 
přímo hlavnímu sídlu zahraniční banky.  
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celým materiálem (srov. např. § 12b odst. 2 písm. c) a d) 
zákona č. 153/1994 Sb., § 19 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 
154/1994 Sb. a § 22 odst. 3 písm. d) a e) zákona č. 
289/2005 Sb. 

 Obecně doporučujeme v případě nutnosti zavedení 
legislativní zkratky její důsledné používání napříč právním 
předpisem (srov. např. část první čl. I bod 5 a část první čl. 
I bod 9). 
 
 
 

Vyhověno. 

 bod 6 odůvodnění, druhý odstavec 
Předpokládá se přijetí nové právní úpravy na ochranu 
informace obsažené ve výpisu ze soudního rozhodnutí před 
vyzrazením jinou formou než utajováním. Prosíme o bližší 
upřesnění, o jakou novou úpravu se má jednat, a to i s 
ohledem na připravovanou novelu zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, která explicitně zakotvuje povinnost pracovníka 
banky zachovávat mlčenlivost o údajích, které mu byly 
poskytnuty za účelem vyřízení vyžádání zprávy o 
záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního 
tajemství. Současně žádáme o rozvedení textu uvedeného v 
závorce tak, aby bylo zřejmé, že námitky MF a ČNB byly 
podloženy objektivními důvody, popř. jeho vypuštění. 

Vyhověno.  
Nová úprava, o níž se hovoří v důvodové zprávě, je totožná 
s připravovanou úpravou, kterou zmiňuje Ministerstvo financí ve 
své připomínce. 

 čl. IV. (část čtvrtá)  
doporučujeme stanovit delší legisvakanční dobu než 15 
dnů. 

Nevyhověno. 

 část čtvrtá  
jedná-li se o část, v níž není obsažena novela právního 
předpisu, je třeba nadpis části uvést tučně velkými 
písmeny. 

Vyhověno. 
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 3. bod (část druhá)  
za slovy „nahrazuje větou“ je třeba odstranit dvojtečku. 

Vyhověno. 

 čl. II (část druhá)  
v závěru výčtu jednotlivých zákonů je třeba vložit zákon č. 
35/2018 Sb. 

Vyhověno. 

 8. bod (část první)  
s ohledem na rozsah změn a jejich následnou přehlednost 
doporučujeme nahradit znění uvedeného bodu celým 
zněním § 11a odst. 6. 

Nevyhověno.  
Z novely v navrženém provedení jsou lépe patrné provedené 
změny.  

 4. bod (část první)  
doporučujeme přeformulovat znění věty „V případě 
záznamů z informačního systému datových schránek se 
neposkytují údaje vztahující se k přihlášení osoby 
oprávněné k přístupu do datové schránky do této datové 
schránky a k údajům vztahujícím se k datové zprávě.“, 
která z důvodu spojení "k přístupu do datové schránky do 
této datové schránky" ztrácí smysl. 
 
 

Částečně vyhověno.  
Věta byla přeformulována. 

 5. a 9 bod (část první)  
podle našeho názoru z nově navrženého znění § 11a odst. 1 
nevyplývá, že by zpravodajské služby mohly žádat údaje, 
které jsou předmětem bankovního tajemství i od 
zahraničních bank (pokud se v českém právním řádu 
používá pojem „banka“ jde v souladu se zákonem o 
bankách o banku tuzemskou). Pak by tedy ani nepřipadalo 
v úvahu uvádění počtu případů podle § 12b odst. 3. 
 

 
Nevyhověno.  
Termín „banka“ v zákoně č. 153/1994 Sb. je nutno vykládat 
autonomně, tj. ve shodě s legislativní zkratkou zavedenou pro 
tento zákon, nikoli ve významu, v jakém tento termín používá 
zákon jiný.  
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 1. bod (část první)  
slovo „doplňují“ je třeba nahradit slovem „vkládají“. 

Vyhověno.  

 čl. I (část první)  
v závěru výčtu jednotlivých zákonů je třeba vložit zákon č. 
35/2018 Sb. 

Vyhověno.  

 Nadpis návrhu  
doporučujeme zkrátit název zákona, a to takto: "Zákon, 
kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony". 

Nevyhověno.  
Použitý nadpis je výstižnější, všechny zákony spolu úzce souvisejí 
a vzájemně se doplňují.  

 V nadpisu návrhu zákona je třeba nahradit číslo „2017“ 
číslem „2018“. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 
kultury 

K části první, druhé a třetí návrhu zákona 
K Čl. I, Čl. II a Čl. III – k úvodní větě  

Upozorňujeme, že ve výčtu novel zákona č. 153/1994 Sb. 
(zákon o zpravodajských službách České republiky), 
zákona č. 154/1994 Sb. (zákon o Bezpečnostní informační 
službě) a zákona č. 289/2005 Sb. (zákon o Vojenském 
zpravodajství) ve všech úvodních větách chybí poslední 
novela – tj. zákon č. 35/2018 Sb., o změně některých 
zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních 
orgánů Poslanecké sněmovny. Doporučujeme doplnit. 
 
 
 
 
 
 

Vyhověno. 
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Ministerstvo 
obrany 

 části první, bodu 2. (navrhovaná úprava novelizačního 
bodu nad rámec návrhu zákona):  

 V novelizačním bodě  2. požadujeme doplnit slova 
„a za slova „v centrálním registru řidičů,3h)“  se vkládají 
slova „informačních systémech vedených Českou správou 
sociální zabezpečení, jednotném informačním systému 
práce a sociálních věcí a v centrální evidenci vězněných 
osob,“ 

 
Odůvodnění: 
Je nezbytné doplnit další dříve neuvedené informační 
systémy, ze kterých je potřebné získávat informace 
k efektivnímu plnění úkolů zpravodajské služby. 
Tato připomínka je zásadní.   

 

Odstoupeno.  

 K části první, doplnění nového bodu:   
Za bod 3. požadujeme vložit nový bod 4., který zní:    
 
„4. V § 11 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který 
zní:    
 
       „(6) Správci informačních systémů a evidencí 
uvedených v odstavcích 3 a 4 zabezpečí šifrované a 
oddělené ukládání provozních informací o přístupech 
zpravodajských služeb a umožní znepřístupnění těchto 
údajů vůči dotazované právnické či fyzické osobě nebo 
věci.“.  
    
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 
8.“.“.  
 
Dosavadní body 4. až 12. se označují jako body 5. až 13.    

Odstoupeno. 
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Odůvodnění:  
Vložení tohoto ustanovení je nezbytné k zakotvení ochrany 
citlivých údajů o přístupech zpravodajské služby, které 
prozrazují zájem o osoby nebo věci a jejichž vyzrazení může 
znamenat významné bezpečnostní riziko. Dále je taktéž 
nezbytné umožnit znepřístupnění informací o takových 
přístupech osobám, ke kterým se dotazy v příslušných 
informačních systémech či evidencích vztahují. V některých 
případech poskytnutí takovýchto informací zájmovým 
osobám může způsobit zmaření plněných úkolů. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 K části třetí, doplnění nového bodu:   

Za bod 3. požadujeme vložit nový bod 4., který zní:   
 
„4. V § 13 odstavec 4 zní:  
        „(4) Vydání krycího dokladu může Vojenskému 
zpravodajství zabezpečit také Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo vnitra nebo Bezpečnostní informační 
služba.“.“. 
 
Dosavadní body 4. a 5. se označují jako body 5. a 6.   
 
Odůvodnění:  
Vojenské zpravodajství si vydávání krycích dokladů 
zpravidla zabezpečuje samo, přičemž v textu uvedené 
orgány jsou využívány pouze v případech, kdy nelze 
zabezpečit vydání krycích dokladů samostatně.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

Ustanovení bylo přeformulováno tak, aby vydávání dokladů 
pro Vojenské zpravodajství ze strany Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby bylo 
uvedeno jako alternativní možnost k vydávání dokladů 
Vojenským zpravodajstvím.  
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 . K části první, bodu 1, navrhované změně v § 11 odst. 
1:  
V bodě 1. doporučujeme slovo „moci“ nahradit slovem 
„správy“, slova „odkladu bezplatně“ nahradit slovy 
„odkladu a bezplatně“ a slova „zvláštní právní předpis“ 
nahradit slovy „jiný právní předpis“.     
 
Odůvodnění:           
Navrhovaná úprava jednak napravuje chybu v psaní tam, 
kde je povinnost ukládána orgánu veřejné správy, a tedy 
rovněž jemu (a nikoliv orgánu veřejné moci) musí být 
stanoveny podmínky, za kterých má uloženou povinnost 
realizovat (koneckonců správné znění úpravy je vyznačeno 
také v platném znění zákona o zpravodajských službách).     
 
Dále je připomínkou doporučeno text upravit tak, aby 
současně platilo „bezodkladné a bezúplatné“ plnění 
povinností, tedy aby byla vyloučena úvaha, že plnění 
„s odkladem“ by případně mohlo být realizováno za 
úplatu.    
 
Slova „jiný právní předpis“ musí být v textu odkazujícím 
na takový předpis uvedena v souladu s čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády (obdobně pak také v bodě 6.).    
 

Částečně vyhověno.  
V textu návrhu bylo ponecháno sousloví „zvláštní právní 
předpis“, neboť to odpovídá již zavedené terminologii 
v novelizovaném zákoně.  

 K části první, bodu 4., navrhované změně v § 11 odst. 7:  
Z navrhovaného znění § 11 odst. 7 vyplývá, že jenom na 
základě sdílení údajů z informačních systémů veřejné 
správy by správcům ostatních informačních systémů měla 
vzniknout povinnost poskytovat záznamy o poskytnutí a 
využití všech jimi zpracovávaných údajů, a to včetně 
záznamů, které obsahují neveřejné nebo znepřístupněné 
údaje. Uložení takové povinnosti je však zcela nedůvodné a 
vymyká se proporcionalitě mezi zásahem do práv 

Nevyhověno.  
Ustanovení § 11 odst. 7 se vztahuje pouze na evidenční 
ochranu údajů. Jsou tedy poskytovány pouze záznamy o 
o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačních 
systémů. Účelem je tedy ochrana údajů vedených 
v informačních systémech před jejich zneužitím.  
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a povinností správce informačního systému a zájmu na 
poskytnutí údajů a záznamů ve prospěch zpravodajské 
služby, neboť by se často jednalo také o zásahy do práv na 
ochranu osobnosti a soukromí subjektů údajů. Povinnost by 
proto mohla být uložena maximálně v rozsahu údajů 
sdílených z informačních systémů veřejné správy (obdobně 
v části druhé bodě 3. a části třetí bodě 4. návrhu zákona).       

 
Dále je nutné upravit poslední větu navrhované 

změny § 11 zákona č. 153/1994 Sb. tak, aby správci 
informačních systémů nebyli nuceni zřizovat dálkové 
přístupy k jimi zpracovávaným údajům a záznamům, neboť 
technicky bude takový přístup možný vždy, ale ne vždy 
bude jeho zřízení účelné a vhodné.    

                        
Odůvodnění:           

Navrhovaná úprava je v podstatě odůvodněna již 
v samotné připomínce, když její předmět se opírá 
především o čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod, tedy dodržení zásady zákonnosti 
proporcionálně vyhodnocované vůči právům na 
respektování soukromí a ochrany osobního a rodinného 
života a vůči zájmům bezpečnosti, předcházení zločinnosti, 
ochrany zdraví a morálky, přičemž na této straně je nutné 
posuzovat také ochranu práva a svobod druhých.  

 
Požadavek na úpravu povinnosti zřídit dálkový přístup 
v podstatě ke všem informačním systémům sdílejícím data 
z informačních systémů veřejné správy nepovažujeme za 
plně legitimní, neboť tak, jak je v současné době 
formulován představuje investici do plnění, které nikdy do 
budoucna nemusí nastat.   
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 K části první, bodu 12., navrhované úpravě § 18a odst. 
3: 
V navrhovaném znění § 18a odst. 3 je nutné znění věty 
první upravit v souladu s čl. 4 odst. 2 obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (definování úkonů tvořících soubor 
operací společně označených jako zpracování osobních 
údajů) (obdobně v části třetí bodě 4.).     
    
Odůvodnění:  
Podle projednávaného zákona o zpracování osobních 
údajů se čl. 4 body 1, 2, 6 až 8, 9 a 11 obecného nařízení o 
zpracování osobních údajů použijí také na zpravování 
osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních 
zájmů České republiky, a tedy je nutné tuto terminologii 
dodržet také v příslušných zvláštních zákonech 
upravujících činnost zpravodajských služeb.          
 

Nevyhověno.  
Navržené znění není s terminologií obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů v rozporu.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K návrhu usnesení vlády 
Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, že v souvislosti se 
zavedením povinnosti poskytovat údaje z informačních 
systémů veřejné správy prostřednictvím jiných 
informačních systémů způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (viz návrh na doplnění § 11 odst. 7 zákona  
o zpravodajských službách) bude nutné upravit Rejstřík 
trestů. Náklady na uvedenou úpravu byly předběžně 
vyčísleny na 3 000 000 Kč, přičemž tato částka není 
alokována v rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. 
Požadujeme proto doplnit návrh usnesení vlády o bod 
schvalující jednorázové navýšení rozpočtu Ministerstva 
spravedlnosti o shora uvedenou částku a o bod ukládající 
ministru financí uvolnit požadované finanční prostředky do 
rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. 
Tato připomínka je zásadní 

 
Návrh usnesení vlády o požadovaný bod doplněno není, 
nicméně požadavek Ministerstva spravedlnosti bude 
zohledněn při přípravě rozpočtu na rok 2019 v souladu 
s usnesením vlády č. 343D/2015. 
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Ministerstvo 
vnitra 
 

K čl. I bodu 1 a 6 – k § 11 odst. 1 a § 11a odst. 2 zákona 
č. 153/1994 Sb.: 
 Upozorňujeme na nesoulad návrhu zákona a 
materiálu obsahujícího platné znění zákonů s vyznačením 
navrhovaných změn. Požadujeme vyjasnit, zda se regulace 
vztahuje na orgány „veřejné správy“ (uvedeno v platném 
znění s vyznačením navrhovaných změn a rovněž v 
odůvodnění návrhu) nebo na orgány „veřejné moci“ 
(uvedeno v návrhu zákona v předmětných novelizačních 
bodech), neboť doktrína pod pojem orgány veřejné moci 
zahrnuje též soudy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
 
Vyhověno.  
Regulace se vztahuje na orgány veřejné správy. Materiál byl 
v tomto smyslu opraven.  

K čl. I bodu 2 – k § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 S navrhovanou změnou, podle níž by se 
zpravodajským službám poskytovaly také údaje, které do 
národního bodu pro identifikaci a autentizaci poskytl 
držitel prostředku pro elektronickou identifikaci, 
nesouhlasíme a požadujeme daný novelizační bod vypustit. 
Cílem této úpravy, jež nabude účinnosti 1. července 2018, 
je, aby držitel prostředku pro elektronickou identifikaci na 
základě vlastního rozhodnutí poskytl národnímu bodu 
pro identifikaci a autentizaci údaje, které se týkají jeho 
osoby. Zpravidla se bude jednat o telefonní číslo pro 
veřejnou mobilní síť či o adresu elektronické pošty. Tyto 
údaje zapíše do národního bodu pro identifikaci a 
autentizaci samotný držitel prostředku pro elektronickou 
identifikaci, a to prostřednictvím příslušného přístupového 
rozhraní. Je třeba upozornit, že tyto údaje jsou údaji 
nepovinnými, bude tedy záležet na každém držiteli 
prostředku pro elektronickou identifikaci, zda k poskytnutí 
těchto údajů přistoupí či nikoliv.  

S ohledem na danou dobrovolnost zastáváme názor, 
že zpravodajským službám by tyto údaje, které mohou být 

Vyhověno.  
Příslušný novelizační bod byl vypuštěn.  
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využity v neprospěch osoby, neměly být poskytovány. 
Držitelé prostředků pro elektronickou identifikaci, kteří 
tyto údaje poskytli, by byli znevýhodněni oproti držitelům, 
kteří se poskytnutí tohoto typu údajů zdrželi. Navrhovaná 
úprava by mohla rovněž zapříčinit ztrátu zájmu držitelů 
prostředků pro elektronickou identifikaci poskytnout 
národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci údaje nad 
rámec údajů, které se v národním bodu pro identifikaci 
a autentizaci vedou na základě § 21 zákona č. 250/2017 
Sb., o elektronické identifikaci. Uvedená změna by mohla 
ve svém důsledku tedy vést k nižšímu rozšíření 
elektronických služeb mezi obyvatelstvem, což je jedna z 
kategorií pravidelně vyhodnocovaných tzv. DESI indexem 
Evropské unie. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
K čl. I bodu 12 – k § 18a odst. 6 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 Požadujeme za slovo „informace“ vložit slova 
„opatřuje a“, neboť samotnému vydání krycích dokladů 
předchází celá řada úkonů. Jedná se o souhrn na sebe 
navazujících činností, které jsou prováděny vlastními 
silami a prostředky, nebo prostřednictvím jiných subjektů, 
což je vhodné legislativně zakotvit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
Ustanovení přeformulováno podle návrhu ÚZSI a MV. 

  
Obecně:  
Novela zákona o zpravodajských službách má za cíl 
umožnit zpravodajským službám využívat i údaje 
neveřejné, nepřístupné či znepřístupněné. Považujeme za 
nutné upozornit, na ustanovení § 18 odst. 6 zákona o 
občanských průkazech, kde jsou uvedeny údaje, které se z 
agendového informačního systému evidence občanských 

 
 
Otázka interpretace uvedených ustanovení již byla v minulosti 
vyřešena.  
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průkazů neposkytují. Jedná se o agendový identifikátor 
fyzické osoby pro agendu občanských průkazů a 
bezpečnostní osobní kód. Obdobně je tomu i v § 30 odst. 
11 zákona o cestovních dokladech, kdy se neposkytuje 
agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu 
cestovních dokladů. V této souvislosti uvádíme, že je 
bezpečnostní osobní kód veden v šifrované podobě, což 
znamená, že v případě poskytnutí není možné určit jeho 
hodnotu. 
 
 
K čl. I bodu 4 – k § 11 odst. 7 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. Doporučujeme, aby 
evidence vedené na základě zvláštního zákona (zákona č. 
273/2008 Sb.) byly z tohoto ustanovení vyjmuty, čímž se 
předejde odmítnutí poskytnutí záznamů v jednotlivých 
případech podle § 78 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. 
s odkazem na možné ohrožení plnění úkolů Police České 
republiky. 
 
 
 
 
 

 
 
Nevyhověno.  
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K čl. I bodu 5 – k § 11a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 Slova „, nebo poskytování takovýchto zpráv 
v budoucím období“ doporučujeme vypustit. Jedná se o 
velmi neurčitě a vágně vymezené období, ve kterém by na 
banky či družstva dopadala povinnost poskytovat 
zpravodajským službám zprávy. Dle našeho názoru už ze 
skutečnosti, že tyto zprávy mají být podávány jen za 
předpokladu, že získání požadovaných údajů jiným 
způsobem by bylo neúčinné, podstatně ztížené nebo 
v daném případě nemožné, plyne, že by ustanovení nemělo 
být nadužíváno, k čemuž by však takto do budoucna 
otevřená možnost poskytování pravděpodobně vedla. 
 

 
Nevyhověno.  
Nejde o text dotčený novelou, stávající aplikace nečiní potíže.  

 
K čl. I bodu 6 – k § 11a odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 Doporučujeme do daného ustanovení doplnit 
způsob, resp. formu, jakou budou zpravodajské služby 
žádat orgány veřejné moci o vyžádání si potřebných údajů 
od banky nebo družstva. 
 

 
Nevyhověno.  
Není zřejmé, jaký problém by toto legislativní opatření řešilo.  

K čl. I bodu 12 a čl. III bodu 2 – k § 18a odst. 1 zákona 
č. 153/1994 Sb. a § 13 odst. 1 zákona č. 289/2005 Sb.: 
 Domníváme se, že pojem „listina“ lze subsumovat 
pod širší pojem „dokument“, tuto skutečnost potvrzuje i čl. 
III bod 2 návrhu zákona, dle kterého dochází k úpravě 
obdobného ustanovení v zákoně o Vojenském 
zpravodajství. V zájmu sjednocení návrhu i terminologie 
zákonů doporučujeme slova „listina, popřípadě jiný“ 
vypustit.  
 S ohledem na výše uvedené navrhujeme upravit i 
zvláštní část důvodové zprávy k čl. III bodu 2 návrhu, která 
obsahuje zavádějící argument, že „každý dokument je 
listinou. 
 

Vyhověno. 
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 K čl. IV – k účinnosti: 
 Navržená novela má nabýt účinnosti patnáctým 
dnem po vyhlášení. Vzhledem k charakteru prováděných 
změn tuto legisvakanční lhůtu považujeme za zcela 
nedostatečnou. Doporučujeme proto její prodloužení 
alespoň na 6 měsíců. 

 
Nevyhověno.  

 Obecně – k názvu zákona: 
 Doporučujeme číslo „2017“ nahradit číslem 
„2018“. 
 

Vyhověno.  

 K čl. I, II a III – k úvodním větám: 
 V úvodních větách doporučujeme uvést i poslední 
novelizaci zákona o zpravodajských službách, zákona o 
Bezpečnostní informační službě a zákona o vojenském 
zpravodajství, která byla provedena zákonem č. 35/2018 
Sb. 

Vyhověno. 

 K čl. I bodu I – k § 11 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 Navrhujeme slova „odst. 1 se za slovo „správy“ 
doplňují slova „a samosprávy““ nahradit slovy „se na konci 
textu odstavce 1 doplňují slova „a samosprávy““, viz čl. 58 
odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno.  

 K čl. I bodu 4 – k § 11 odst. 7 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 S ohledem na čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme uvést úvod novelizačního 
bodu ve znění: „V § 11 odst. 1 se na konci textu věty první 
doplňují slova „a o přístupu do informačních systémů 
včetně záznamů, které obsahují neveřejné nebo 
znepřístupněné údaje““. 
 

Vyhověno.  

 K čl. I bodu 5 – k § 11a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 Za slovo „spořitelního“ doporučujeme vložit zjevně 
chybějící slovo „a“. 
 

Vyhověno.  
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K čl. I bodu 6 – k § 11a odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 Doporučujeme slova „Zpravodajská služba může 
požádat“ nahradit slovy, které jsou užívány v celém textu 
zákona „Zpravodajské služby mohou požadovat“. 

Nevyhověno.  

 
 
 

K čl. I bodu 8 – k § 11a odst. 6 zákona č. 153/1994 Sb.: 
 Navrhujeme z gramatických důvodů nahradit slova 
„která má údaje“ slovy „který má údaje“. 
 

Vyhověno. 

 K čl. I bodu 9 – k § 12b odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 
153/1994 Sb.: 
 Doporučujeme předmětný novelizační bod upravit, 
a to s ohledem na čl. I bod 5 návrhu, ve kterém byla pro 
banku nebo pobočku zahraniční banky zavedena 
legislativní zkratka „banka“ a pro spořitelní a úvěrní 
družstvo legislativní zkratka „družstvo“. 

Vyhověno. 

 K čl. I bodu 12 – k § 18a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.:  
 Doporučujeme jednotlivé účely krycího dokladu, ke 
kterým slouží, stanovit obdobně jako je tomu v 13 odst. 1 
zákona o Bezpečnostní informační službě i zákona o 
Vojenském zpravodajství. Tedy čárku před slovy „k utajení 
jeho“ nahradit slovem „nebo“. 

Vyhověno. 

 K čl. II bodu 4 a 5 a čl. III bodu 5 – k § 19 odst. 3 písm. 
e) a f) zákona č. 154/1994 Sb. a § 22 odst. 3 písm. d) a e) 
zákona č. 289/2005 Sb.: 
 Jelikož v daných právních předpisem nebyla 
zavedena legislativní zkratka „družstvo“ pro spořitelní a 
úvěrní družstvo (srov. čl. I bod 5), je nutné v novelizačních 
bodech uvést slovní spojení v nezkráceném tvaru. 
 
 
 
 
 

Vyhověno. 
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 K důvodové zprávě: 
 Doporučujeme v úvodu důvodové zprávy opravit 
chybné označení zákona o Vojenském zpravodajství 
(nejedná se o č. 154/1994 Sb., ale o č. 289/2005 Sb.) 
Dále navrhujeme v celém textu důvodové zprávy sjednotit 
používání spojení „úvěrní družstvo“ a „úvěrové družstvo“ 
v souladu s terminologií zákona č. 87/1995 Sb. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

V části první čl. I bodu 12 (§ 18a odst. 2), v části druhé čl. 
II bodu 2 (§ 13 odst. 2) a v části třetí čl. III bodu 3 (§ 13 
odst. 2) se předpokládá, že krycím dokladem nemůže být 
„doklad žijící osoby. Z textu nicméně není zcela jasné, o 
jaký doklad se jedná nebo má jednat. Z důvodové zprávy k 
těmto bodům to vyčíst nelze. Patrně by se mělo jednat o 
doklady, kterými lze prokazovat totožnost, a to cestovní 
pas a občanský průkaz - proto by slova „doklad žijící 
osoby“ měla být nahrazena slovy „občanský průkaz žijící 
osoby nebo cestovní pas žijící osoby“. Ustanovení 
doporučujeme prověřit, případně též více popsat 
v důvodové zprávě. 
 
 

Nevyhověno.  
 
Pojem „doklad žijící osoby“ je obsažen v již současném znění 
zákona č. 154/1994 Sb. i 289/2005 Sb., a to od počátku jejich 
platnosti. Jeho aplikace je bezproblémová.   

Magistrát 
hlavního 
města Prahy 

k čl. I až III úvodnímu ustanovení: 
 v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

slova „a zákona č. 325/2017 Sb.“ nahradit slovy „, zákona 
č. 325/2017 Sb. a zákona č. 35/2018 Sb.“ 
 

Vyhověno.  
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k čl. I bodu 1 (§ 11 odst. 1): 
-v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády slova „se za slovo „správy“ doplňují slova 
„a samosprávy““ nahradit slovy „se na konci textu odstavce 
doplňují slova „a samosprávy“ 
-v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
slova „zvláštní právní předpis“ nahradit slovy „jiný právní 
předpis“, příp. doplnit odkaz na poznámku pod čarou a v ní 
uvést úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu. 
 

 
Vyhověno. 
 
 
 
Nevyhověno.  
Novela respektuje terminologii již zavedenou v platném znění 
zákona.  

 k čl. I bodu 4 (§ 11 odst. 7): 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády slova „větě první se za slova „záznamů o 
poskytnutí a využití údajů“ vkládají slova“ nahradit slovy 
„se na konci textu věty první doplňují slova“ 

Vyhověno. 

 k čl. I bodu 12 (§ 18a odst. 3) a čl. III bodu 4 (§ 13 odst. 
5): 
v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
slova „zvláštních právních předpisů“ nahradit slovy „jiných 
právních předpisů“, příp. doplnit odkaz na poznámku pod 
čarou a v ní uvést úplnou citaci těchto jiných právních 
předpisů 

Nevyhověno. 
Novela respektuje terminologii již zavedenou v platném znění 
zákona. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

K části III. materiálu – Návrh 
V úvodních větách čl. I až III 
doporučujeme doplnit do výčtu novel zákon č. 35/2018 Sb. 

Vyhověno. 

 Čl. I bod 1.  
doporučujeme formulovat takto:  
V § 11 odst. 1 se za slova „státní správy“ doplňují slova „a 
samosprávy“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Orgány 
veřejné moci poskytnou požadovanou pomoc a informace 
bez zbytečného odkladu bezplatně, nestanoví-li zvláštní 
právní předpis jinak.“. 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYRGK91U)



Stránka 20 (celkem 23) 

 K části IV. materiálu – Důvodová zpráva 
3.  Doporučujeme opravit v prvním odstavci materiálu číslo 
zákona o Vojenském zpravodajství. 
 
 
 

Vyhověno. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zásadní připomínky: 
Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
žádáme doplnit o kontakt na zpracovatele RIA, který je dle 
platných Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA) nedílnou součástí Závěrečné zprávy. 

 
Připomínka vypořádána představením se zpracovatele. Do 
materiálu samotného nemohl být kontakt doplněn, protože ten 
je naopak nutno odstranit při předložení materiálu vládě (čl. 
10 odst. 3 Legislativních pravidel vlády).   

Úřad pro 
zahraniční 
styky a 
informace 
 

. K novele zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky 
 
K § 11 odst. 1  
 

Doporučujeme upravit nově vloženou větu následovně: 
 
„Orgány veřejné správy poskytnou požadovanou pomoc a 
informace bez zbytečného odkladu a bezplatně, nestanoví-
li jiný právní předpis jinak. 

 
 
 
Vyhověno. 

 K § 11 odst. 7: 
 

Doporučujeme čtvrtou větu tohoto ustanovení upravit, a 
to následujícím způsobem:  

 
Pokud jiné informační systémy využívají údaje 
z informačních systémů veřejné správy, poskytují se tyto 
záznamy také z nich, a to na náklady žádající zpravodajské 
služby.  
 
 
 

Vyhověno.  
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 K § 11a odst. 1 
 
Nové znění 11a odst. 1 navrhujeme upravit do souladu se 
zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstev, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 
umožňuje zpravodajským službám žádat od bank nebo 
poboček zahraničních bank informace o záležitostech 
klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství a také 
žádat informace od spořitelního úvěrního družstva ve 
stanoveném rozsahu. Považujeme za nutné doplnit do 
tohoto ustanovení, že informace dožadované od 
spořitelního úvěrního družstva jsou informacemi, které je 
družstvo povinno zachovávat v tajnosti (v souladu s dikcí § 
25b zákona č. 87/1995 Sb.). Obdobně navrhujeme doplnit 
tuto úpravu do čl. I bod 9, čl. II bod 3 a čl. III bod 5. 
 
Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky a 
informace za zásadní. 

 
 
Částečně vyhověno. 
Znění § 11a odst. 1 bylo upraveno. 
Doplnit u údajů o členovi družstva a o jeho obchodech s tímto 
družstvem dovětek, že jde o údaje, které je družstvo povinno 
uchovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, je nadbytečné, 
protože družstvo je povinno takto chránit všechny takové 
údaje.  

 K § 18a odst. 1 
 
Nové ustanovení § 18a odst. 1 navrhujeme upravit do 
souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 289/2005 Sb., 
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, 
a to následujícím způsobem: 
„Krycím dokladem se pro účely tohoto zákona rozumí 
listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání 
skutečné totožnosti příslušníka Úřadu pro zahraniční styky 
a informace, k utajení jeho příslušnosti k Úřadu pro 
zahraniční styky a informace nebo k utajení skutečných 
zájmů nebo objektů Úřadu pro zahraniční styky 
a informace.“ 
Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky a 
informace za zásadní. 

 
 
Vyhověno.  
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 K § 18a odst. 2  

 
Z ustanovení § 18a odst. 2 negativně vymezující doklady, 
které nesmí být použity jako krycí doklady, navrhujeme 
vypustit průkaz prezidenta republiky. Pokud je nám známo, 
průkaz prezidenta neexistuje, resp. není vydáván a je tedy 
nadbytečné, aby v daném ustanovení figuroval. Obdobně 
navrhujeme upravit ustanovení o krycích dokladech i 
v zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační 
službě, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 
289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
Vyhověno.  

 . K důvodové zprávě 
 
Obecná část bod a) druhý odstavec: 
 
Doporučujeme do druhé závorky v druhé větě uvedeného 
odstavce doplnit také odkaz na § 11b u provozovatelů sítí 
elektronických komunikací. 

 
 
Vyhověno.  

 K důvodové zprávě 
 
Obecná část bod b) poslední odrážka 
 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné ustanovení 
„posílení součinnosti při zřizování krycích prostředků a 
krycích dokladů zpravodajskými službami“ nahradit např. 
textem „sladění právní úpravy pro všechny zpravodajské 
služby v oblasti zřizování krycích prostředků a krycích 
dokladů“. 
 
 
 

 
 
Formulace byla upravena. 
 
Podle § 13 odst. 3 zák. č. 154/1994 Sb. a podle § 13 odst. 5 zák. 
č. 289/2005 Sb. jde o součinnost poskytovanou orgány veřejné 
správy příslušnými k vedení informačních systémů při 
zřizování krycích dokladů.  
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 Obecná část bod b) předposlední odstavec 
 
Doporučujeme upravit poslední odstavec takto: 
„…znamená zbytečné zvýšené zatěžování jak Vrchního 
soudu v Praze, tak i Bezpečnostní informační služby a 
Vojenského zpravodajství.“ případně „…znamená 
zbytečné zvýšené zatěžování jak Vrchního soudu v Praze, 
tak i Bezpečnostní informační služby zpravodajských 
služeb. 

Vyhověno. 

 Zvláštní část bod 6. 
 
Navrhujeme doplnit do tohoto textu výkladové ustanovení 
o tom, že zpravodajské služby budou od jiného orgánu 
veřejné moci vyžadovat uvedené informace na základě 
povolení soudu, jehož opis budou zpravodajské služby 
povinny tomuto orgánu předložit. Dáváme na zvážení, zda 
v tomto duchu neupravit v normativním textu přímo § 11a 
odst. 2, neboť tato skutečnost není z dikce tohoto 
ustanovení zřejmá, což by mohl v praxi působit značné 
výkladové problémy. 
 
Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky a 
informace za zásadní. 

 
 
Odstoupeno. 
Výkladové pravidlo je zbytečné vzhledem ke znění § 11a odst. 
2 a 6, kde je výslovně uvedeno, že orgánu veřejné moci se 
předkládá opis soudního rozhodnutí.  

  Zvláštní část k bodům 10. až 12. 
 
Do uvedeného ustanovení doporučujeme doplnit obdobné 
zdůvodnění jako je v  bodu 3 důvodové zprávy k změně 
zákona č. 154/1994 Sb., a v bodu 4 změny zákona č. 
289/2005 Sb. 

Vyhověno.  

V Praze 28. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Jiří Chrobák Podpis: 
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