
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., 

o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., 

o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů 

 

(tisk 240) 

 

 

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 120 ze dne 

20. března 2019 (tisk 240/3) 

 

1.  k části první, čl. I, bod 1 zní: 

„1. V § 11  odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta „Orgány veřejné správy poskytnou 

požadovanou pomoc a informace bez zbytečného odkladu a bezplatně, nestanoví-li 

zvláštní právní předpis jinak.“, 

 

 2.  k části druhé, čl. II, bod 2 

 se vypouští, 

 

Ostatní body se přečíslují. 

 

 3.  k části druhé, čl. II, dosavadní bod 3 zní: 

  „3. V § 13 odstavce 1 a 2 znějí:  

„(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zákona rozumí dokument sloužící 

k zastírání skutečné totožnosti příslušníka nebo k utajení jeho příslušnosti 

k Bezpečnostní informační službě, k zastírání činnosti Bezpečnostní informační služby 

nebo k utajení objektů Bezpečnostní informační služby. 

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, 

člena bankovní rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, 

soudce Ústavního soudu, služební průkaz soudce nebo státního zástupce nebo doklad 

žijící osoby.“.“, 

 

4.  k části druhé, čl. II, za dosavadní bod 3 se vkládají nové body 4 až 6, které znějí: 

 „4. V § 13 odst. 4 se za slovo „doklady“ vkládají slova „opatřuje a“, slova „a krycí 

prostředky vydává, zřizuje nebo k jejich zřízení dává podnět“ se zrušují a za slovo 

„rozhodnutí“ se vkládá slovo „jejího“. 

5.  V § 13 odst. 5 se slova „vydaných a zřízených“ nahrazují slovem „opatřených“ a 

slova „a krycích prostředků“ se zrušují. 

6. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 13a 

Krycí prostředky 

(1) Krycím prostředkem se pro účely tohoto zákona rozumí věc, která není 
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dokumentem, prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby nebo 

činnosti Bezpečnostní informační služby. 

(2) Krycí prostředek opatřuje nebo zřizuje Bezpečnostní informační služba 

na základě rozhodnutí jejího ředitele. 

(3) Bezpečnostní informační služba vede evidenci opatřených a zřízených 

krycích prostředků.“.“, 

  

 Ostatní body se přečíslují. 

 

5.  k části třetí, čl. III, bod 3 zní: 

 „3. V § 13 odstavce 2 až 5 znějí: 

„(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, 

člena bankovní rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího kontrolního 

úřadu, soudce Ústavního soudu, služební průkaz soudce nebo státního zástupce nebo 

doklad žijící osoby. 

(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Vojenské zpravodajství 

oprávněno v nezbytné míře zpracovávat údaje v informačních systémech vedených 

podle zvláštních právních předpisů, a to vložením, změnou nebo fyzickým vymazáním 

údajů souvisejících s krycím dokladem nebo blokováním těchto údajů. Správci 

informačních systémů veřejné správy a na náklady Vojenského zpravodajství také 

správci jiných informačních systémů využívajících údaje z informačních systémů 

veřejné správy poskytnou při tomto zpracovávání potřebnou součinnost; při tom 

postupují tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Vojenského zpravodajství. 

(4) Krycí doklad opatřuje Vojenské zpravodajství na základě rozhodnutí jeho 

ředitele. 

(5) Krycí doklad vydává Vojenské zpravodajství; vydání krycího dokladu může 

Vojenskému zpravodajství zabezpečit také Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra 

nebo Bezpečnostní informační služba.“.“, 

 

6.  k části třetí, čl. III, bod 4 

 se vypouští, 

Ostatní body se přečíslují. 

 

 

 

V Praze dne 17. dubna 2019 

 

 

Mgr. Vít Rakušan, v. r. 

zpravodaj garančního výboru pro bezpečnost 

 

 

Mgr. Marek Benda, v. r. 

zpravodaj ústavně právního výboru  
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