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Platné znění zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. 
a zákona č. 111/2019 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 1 

 (1) Zřizuje se Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“), která je 
ozbrojeným bezpečnostním sborem. 
 (2) V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a 
odvolává1) na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve 
věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný. 
 (3) Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu podle 
zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů1) (dále jen „příslušník 
inspekce“) a zaměstnanci22) zařazení k výkonu práce v inspekci (dále jen „zaměstnanec 
inspekce“).  
 (4) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a výdaje tvoří 
samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího organizační složky 
státu. 
 (5) Inspekce působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný 
právní předpis jinak. 
 (6) Sídlem inspekce je Praha. 

§ 2 
 (1) Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je 
 a) příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky  
anebo příslušník inspekce (dále jen „příslušník“) (dále jen „příslušník bezpečnostního 
sboru“) nebo příslušník inspekce, 
 b) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky (dále jen 
„zaměstnanec policie“) nebo v inspekci zaměstnanec inspekce, nebo 
 c) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky 
anebo Vězeňské službě České republiky (dále jen „zaměstnanec bezpečnostního sboru“), 
pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů. 
 (2) Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čin 
a) příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky 
bezpečnostního sboru nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v 
Policii České republiky policie a  
b) zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky 
nebo Vězeňské službě České republiky bezpečnostního sboru, pokud trestný čin byl spáchán 
v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů. 
 (3) Úkolem inspekce dále je u osob uvedených v odstavcích 1 a 2 provádět zkoušku 
spolehlivosti. 

 
22) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (4) Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti 
příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky a 
příslušníků Celní správy České republiky bezpečnostních sborů, příslušníků inspekce, 
zaměstnanců policie, zaměstnanců inspekce a zaměstnanců bezpečnostních sborů. 
Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti. 

§ 3 
Zdvořilost 

 Příslušník inspekce je a zaměstnanec inspekce jsou při plnění úkolů inspekce 
povinen povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své 
vlastní. 

§ 4 
Iniciativa 

 (1) Je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví, svoboda osob anebo majetek nebo došlo-
li k útoku na tyto hodnoty, je příslušník inspekce i v době mimo službu povinen provést úkon 
v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo 
porušení odstranil. 
 (1) V případě ohrožení života, zdraví, svobody osob anebo majetku, jehož 
odstranění spadá do úkolů inspekce, je příslušník inspekce ve službě nebo zaměstnanec 
inspekce v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen 
„úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil. 
 (2) Příslušník inspekce má povinnost podle odstavce 1 i v době mimo službu, je-li 
bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li 
k útoku na tyto hodnoty. 
 (2) (3) Příslušník inspekce nemá povinnost provést úkon nebo jiné opatření, jestliže 
a) provádí jinou činnost, zejména 
1. plní úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky2) nebo podpůrné operativně 
pátrací prostředky, 
2. pronásleduje pachatele trestného činu, 
3. zakročuje pod jednotným velením, 
4. vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného předání 
šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí, 
5. zajišťuje bezpečnost osob, 
6. provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku nebo podpůrného 
operativně pátracího prostředku, nebo 
7. získává poznatky ze zájmového prostředí podle § 39, 
 jejíž přerušení nebo nedokončení by mělo zřejmě závažnější následky než nesplnění této 
povinnosti, 
b) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků anebo 
jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení úkonu anebo jiného opatření by bylo 
ohroženo, 
c) k provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a povaha 
úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo 
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d) je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné opatření úspěšně dokončit. 
 (3) (4) Pokud to okolnosti dovolují, je příslušník inspekce před provedením úkonu, při 
němž dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv za 
použití síly nebo hrozby jejího použití (dále jen „zákrok“), povinen použít slov „Jménem 
zákona!“ a odpovídající výzvy. 
 

§ 5 
Přiměřenost postupu 

 Příslušník inspekce je povinen a zaměstnanec inspekce jsou povinni  
a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jeho jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, 
b) dbát, aby jeho jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobě, jejíž bezpečnost je 
ohrožena, bezdůvodná újma, 
c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo 
osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem. 

§ 6 
Prokazování příslušnosti 

 (1) Při provádění úkonu je příslušník inspekce povinen prokázat svou příslušnost k 
inspekci služebním průkazem, služebním odznakem inspekce nebo vnějším označením 
příslušníka inspekce, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Zaměstnanec 
inspekce je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k inspekci průkazem 
zaměstnance inspekce se zřetelně viditelným identifikačním číslem. 
 (2) Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost způsobem 
podle odstavce 1, prokáže příslušník inspekce svou příslušnost k inspekci ústním prohlášením 
„generální inspekce“; to neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu 
prohlášení. Způsobem podle odstavce 1 se příslušník inspekce prokáže ihned, jakmile to 
okolnosti úkonu dovolí. 
 
 

§ 8 
 Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními 
sbory, státními zastupitelstvími, soudy a dalšími orgány veřejné správy moci, jakož i s 
právnickými a fyzickými osobami. 

§ 9 
 (1) Příslušník inspekce je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu inspekce 
oprávněn požadovat od orgánů a osob uvedených v § 8 věcnou a osobní pomoc, zejména 
potřebné podklady a informace včetně osobních údajů. Tyto orgány a osoby nemusí jeho 
žádosti vyhovět, brání-li jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo 
plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím 
pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou. 
 (2) Inspekce může od bezpečnostních sborů a jiných státních orgánů požadovat, pokud je to 
nezbytné pro plnění konkrétního úkolu inspekce 
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 a) technické a personální zabezpečení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 
nebo operativně pátracích prostředků 2); v žádosti doloží, že použití odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu nebo sledování osob a věcí bylo povoleno podle trestního řádu, 
 b) zajištění znaleckých posudků a odborných vyjádření, stop a dalších úkonů souvisejících s 
dokazováním v rámci trestního řízení, 
 c) součinnost při zajištění, zadržení nebo zatčení osoby, umístění osoby do cely nebo jiném 
omezení na svobodě a eskortování takové osoby, nebo 
 d) jinou součinnost, není-li schopna splnění konkrétního úkolu zajistit jinak. 
 

§ 9a 
Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky 

 Pro uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky se použije 
obdobně § 23 zákona o Policii České republiky; kde se v tomto ustanovení používá 
pojmu „policie“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce. 

§ 11 
Zajištění osoby 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn zajistit osobu, která 
a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život anebo zdraví jiných osob nebo 
majetek, 
b) má být předvedena podle trestního řádu, 
c) při předvedení podle tohoto zákona kladla odpor nebo se pokusila o útěk, nebo 
d) v budově inspekce úmyslně znečišťuje anebo poškozuje majetek nebo slovně uráží 
příslušníka inspekce anebo jinou osobu. 
d) v prostorech nebo zařízeních užívaných inspekcí (dále jen „prostory inspekce“) 
úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek nebo slovně uráží nebo fyzicky napadá 
příslušníka inspekce, zaměstnance inspekce nebo jinou osobu, nebo 
e) byla dopadena na základě pronásledování prováděném příslušníkem zahraničního 
bezpečnostního sboru podle § 54b. 
 (2) Příslušník inspekce po pominutí důvodu zajištění osobu bez zbytečného odkladu 
propustí. 
 (3) Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. 
 (4) O zajištění sepíše příslušník inspekce úřední záznam. 
 

Cely  
 

§ 12 
(1) Pro umístění osoby do cely a pro podmínky pobytu osoby v cele se použijí 

obdobně § 28 až 33 zákona o Policii České republiky; kde se v těchto ustanoveních používá 
pojmu "policie", rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, a kde se v těchto 
ustanoveních používá pojmu "policista", rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník 
inspekce. 
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 (2) V případě, že dojde k propuštění osoby, omezené na osobní svobodě 
příslušníkem inspekce a umístěné v cele, z důvodů uvedených v § 32 odst. 1 zákona o 
Policii České republiky, nebo pokud dojde k úmrtí takové osoby, vyrozumí o tom 
příslušník, který vykonává ostrahu cely, také určeného příslušníka inspekce. 

(3) Podmínky provádění úkonů s osobou omezenou na osobní svobodě 
příslušníkem inspekce a umístěné v cele upraví dohoda mezi inspekcí a Policií České 
republiky. 
 

§ 14 
Držení a používání nebezpečných látek a věcí 

 (1) Inspekce může pro účely výuky, výcviku, zkoušky, expertizní anebo znalecké 
činnosti, provádění zkoušky spolehlivosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci plněného 
úkolu nebývat, držet, přechovávat, vyrobit a používat nebezpečné látky a věci. 
 (2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména 
omamné a psychotropní látky, prekursory drog nebo jiné chemické látky nebo předměty 
určené k výrobě omamných a psychotropních látek, jedy, padělky platebních prostředků, 
známek a cenných papírů nebo jiných listin, zboží neoznačené v rozporu s jiným právními 
předpisem nálepkami, kontrolními, páskami nebo jinými předměty k jeho označení pro 
daňové účely nebo zboží označené v rozporu s jiným právním předpisem ochrannými 
známkami. 
 (3) Inspekce 
 a) přijme opatření k zamezení neoprávněnému anebo nahodilému přístupu k nebezpečným 
látkám a věcem nebo jejich neoprávněnému použití, zničení anebo ztrátě, 
 b) zpracuje a vede evidenci nebezpečných látek a věcí, 
 c) vede dokumentaci technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany nebezpečných 
látek a věcí a k eliminaci rizik plynoucích z charakteru tohoto materiálu pro bezpečnost osob 
a majetku.  

§ 15a 
Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, 
jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen 
tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo 
zdraví osob. 
 (2) Oprávnění podle odstavce 1 má příslušník inspekce také v případě 
pronásledování osoby. 
 (3) Příslušník inspekce je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v odstavci 
1 toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i 
za použití síly. 
 (4) Příslušník inspekce je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na 
pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak 
učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví 
nezúčastněné osoby. 
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 (5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je příslušník inspekce povinen bez 
zbytečného odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit 
zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba. 
 
 

§ 15b 
Vstup do prostor bezpečnostních sborů 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn v rozsahu potřebném pro plnění svých úkolů 
vstupovat i bez předchozího upozornění do objektů užívaných Policií České republiky, 
Celní správou České republiky a Vězeňskou službou a provést tam potřebné úkony nebo 
jiná opatření. Při vstupu do těchto prostor je příslušník inspekce povinen dodržovat 
příslušná režimová opatření stanovená podle jiných právních předpisů23). 
 (2) V případě, že příslušník inspekce vstupuje podle odstavce 1 do vazební 
věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, musí tak učinit s 
vědomím ředitele příslušného zařízení nebo osoby jím pověřené; tím není dotčeno 
oprávnění příslušníka inspekce vstupovat do těchto prostor i bez předchozího 
upozornění podle odstavce 1.  
 (3) Konkrétní podmínky vstupu do prostor podle odstavců 1 a 2 upraví dohoda 
mezi inspekcí a bezpečnostním sborem uvedeným v odstavci 1 nebo příslušným 
ministerstvem. 
 

§ 16 
Zastavení a prohlídka dopravního prostředku 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho 
prohlídku, 
 a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, 
 b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu 
pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, 
 c) pátrá-li po hledané osobě, 
 d) pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách, 
prekursorech drog nebo jiných chemických látkách nebo předmětech určených k výrobě 
omamných a psychotropních látek a jedech, nebo 
 e) pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností, 
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází. 
 (2) Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho 
prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním 
prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin. 

 
23) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů,  
    Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 (3) Příslušník inspekce je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní 
prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za 
použití síly. 

§ 16a 
Kontrola přítomnosti návykové látky 

 (1) Příslušník inspekce je při plnění úkolů inspekce oprávněn vyzvat osobu 
uvedenou v § 2 odstavci 1, aby se podrobila kontrole, zda není ovlivněna alkoholem nebo 
jinou návykovou látkou, je-li důvodné podezření, že je tato osoba pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky, pokud tato osoba  
a) plní pracovní nebo služební úkoly, nebo 
 b) vykonává takovou činnost, při níž by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo 
majetku, 
 (2) V případě, že se osoba odmítne podrobit kontrole podle odstavce 1 nebo 
takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské 
vyšetření podle jiného právního předpisu24). Pokud odborné lékařské vyšetření osoba 
odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.  
 (3) Spočívá-li kontrola podle odstavce 1 v dechové zkoušce provedené 
analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním 
předpisem25), odborné lékařské vyšetření se neprovede. 
            (4) Kontrolu podle odstavce 1 provádí příslušník inspekce. Odborné lékařské 
vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro 
provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných služeb podle zákona o 
zdravotních službách. 

§ 22 
Obecné podmínky použití donucovacího prostředku 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně 
bezpečnosti své osoby, jiné osoby, majetku nebo při omezení osobní svobody. 
 (2) Před použitím donucovacího prostředku je příslušník inspekce povinen vyzvat 
osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude 
použito donucovacích prostředků. To neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla. Od výzvy lze upustit v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby a zákrok 
nesnese odkladu. 
 (3) Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek, který 
a) umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a 
b) je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. 
 (4) Elektrický donucovací prostředek je příslušník inspekce oprávněn použít pouze, 
pokud by použití jiného donucovacího prostředku zjevně nebylo dostatečné k dosažení účelu 
sledovaného zákrokem. 

 
24) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších 

předpisů. 
25) Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 

schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (5) Příslušník inspekce při použití donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil 
osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání. 

§ 30 
Podání vysvětlení 

 (1) Příslušník inspekce může při plnění svých úkolů požadovat potřebné vysvětlení od 
osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro 
a) odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele, 
b) vypátrání hledané anebo věci, nebo 
c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné inspekcí, 
a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, 
je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. 
 (2) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě 
podle odstavce 1, může být předvedena. O předvedení sepíše příslušník inspekce úřední 
záznam. 
 (3) Úřední záznam o podání vysvětlení je příslušník inspekce povinen sepsat bez 
zbytečného odkladu po dostavení se osoby na výzvu nebo po jejím předvedení; předvedenou 
osobu po sepsání tohoto záznamu příslušník inspekce propustí. 
 (4) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila 
zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této 
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. 
 (5) Osoba může vysvětlení odepřít, pokud by jím sobě anebo osobě blízké způsobila 
nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. 
 (6) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a 
na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje inspekce. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se 
dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, 
jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o 
tom musí být osoba poučena. 
 

§ 32 
Prokázání totožnosti 

 (1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data 
narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo 
adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování 
osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti. 
 (2) Příslušník inspekce je oprávněn při plnění svých úkolů vyzvat k prokázání 
totožnosti osobu 
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,  
b) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti objektu inspekce nebo v místě, z něhož 
lze tento objekt účinně ohrozit, 
c) od níž je požadováno podání vysvětlení, 
d) odpovídající popisu hledané osoby, 
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e) vstupující do místa, kam je příslušníkem inspekce zakázán vstup, nebo z tohoto místa 
vycházející, 
f) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku, 
g) v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby, 
h) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle trestního řádu, 
i) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiné 
skutečnosti důležité pro plnění úkolů inspekce, nebo 
j) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k vyhledávání, odhalování, prověřování anebo 
vyšetřování trestné činnosti příslušníků, nebo zaměstnanců České republiky zařazených 
k výkonu práce v Policii České republiky, Celní správě České republiky, Vězeňské službě 
České republiky nebo v inspekci (dále jen „zaměstnanec“). 
j) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k vyhledávání, odhalování, prověřování nebo 
vyšetřování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, příslušníků inspekce, 
zaměstnanců policie, zaměstnanců inspekce nebo zaměstnanců bezpečnostního sboru. 
 (3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji 
prokázat ani po poskytnutí potřebné součinnosti a příslušník inspekce nemůže její totožnost 
zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn tuto osobu předvést k provedení úkonů 
směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti příslušník 
inspekce poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu. 
 (4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani 
v dostupných evidencích, je příslušník inspekce oprávněn získat informace potřebné k jejímu 
ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, 
pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků 
umožňujících získání informací o genetickém vybavení. 
 (5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je příslušník inspekce 
oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě 
odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se 
zásahem do tělesné integrity. 
 (6) Byla-li postupem podle odstavců 2 až 5 zjištěna pohřešovaná osoba nebo hledaná 
osoba, příslušník inspekce o této skutečnosti vyrozumí Policii České republiky. 

§ 35 
Získávání informací z evidencí 

 (1) Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat od 
správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z evidence provozované na základě 
jiného právního předpisu. Správce evidence nebo zpracovatel poskytne informace bezplatně a 
bez zbytečného odkladu; to neplatí, stanoví-li jiný právní předpis pro poskytnutí informací 
inspekci jiný režim 8).  
 (2) Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat 
poskytnutí informací z evidence vedené Policií České republiky, Celní správou České 
republiky nebo Vězeňskou službou České republiky, a to i způsobem umožňujícím dálkový 
a nepřetržitý přístup; tím není dotčena povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Policie 
České republiky, Celní správa České republiky a Vězeňská služba České republiky informace 
nepředá, pokud by to ohrozilo plnění jejich úkolů. 
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 (3) Inspekce může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od 
správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně 
dostupné telefonní služby 8), agendového informačního systému evidence občanských 
průkazů 9), agendového informačního systému evidence cestovních dokladů 10), agendového 
informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů 10), agendového 
informačního systému evidence obyvatel 11), evidence údajů o mýtném 12), katastru 
nemovitostí 13), základního registru obyvatel 14), základního registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 14), základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí 14), základního registru agend orgánů veřejné moci agend, 
orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností 
14), informačního systému územní identifikace 14), registru silničních vozidel 15), 
centrálního registru silničních vozidel 15), registru historických a sportovních vozidel 15), 
registru řidičů 5) a centrálního registru řidičů 5) způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 
přístup; v případě agendového informačního systému evidence občanských průkazů a 
agendového informačního systému evidence cestovních dokladů lze informace poskytnout 
pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup; v případě databáze účastníků veřejně 
dostupné telefonní služby se informace poskytne ve formě a v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem 8). 
 
 (4) Inspekce žádá o poskytnutí informací podle odstavců 1 až 3 a § 36 odst. 3 
způsobem, který umožní inspekci uchovávat identifikační údaje o příslušníku inspekce, který 
o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, 
nejméně po dobu 5 let. O skutečnostech podle věty první jsou správce evidence nebo 
zpracovatel povinni zachovávat mlčenlivost. 
 (5) Za účelem zajištění ochrany osoby, o níž lze důvodně předpokládat, že by mohl být 
ohrožen její život nebo zdraví, za účelem pátrání po hledané osobě nebo za účelem zabránění 
vyzrazení činnosti inspekce může inspekce prostřednictvím Ministerstva vnitra žádat od 
zpracovatele nebo správce evidence vedené na základě jiných právních předpisů, aby inspekci 
oznamovali každý výdej osobních údajů. 

§ 36 
Pátrání po hledaných osobách a věcech 

 
 (1) Inspekce může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, zahájit pátrání po 
hledaných osobách a věcech. 
 (2) Inspekce může pro účely pátrání po hledaných osobách a věcech žádat o 
a) součinnost Policii České republiky a 
b) zanesení údajů o těchto osobách a věcech do evidencí vedených Policií České republiky; 
inspekce je povinna neprodleně informovat Policii České republiky o ukončení pátrání. 
 (3) Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané osobě nebo za 
účelem zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti anebo totožnosti nalezené mrtvoly žádat 
poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od právnické nebo fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nestanoví-li jiný právní 
předpis 8) jinak. 
 (4) Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané osobě žádat od 
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a) banky předávání dat o době a místě použití elektronického platebního prostředku hledané 
osoby, 
b) zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a místě 
poskytnutí zdravotní péče této osobě. 
b) zdravotní pojišťovny nebo poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb 
poskytnutí informací o době a místě poskytnutí zdravotních nebo sociálních služeb této 
osobě. 
 (5) Informace získané podle odstavců 3 a 4 lze použít pouze pro účely zjištění doby a 
místa pobytu hledané osoby. 
 

§ 37 
Předávání informací 

 (1) Inspekce předává Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky, Celní 
správě České republiky, zpravodajským službám České republiky, Vojenské policii a dalším 
orgánům veřejné správy informace včetně osobních údajů a informací zpracovávaných 
v evidencích inspekce, které získala při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů 
v rámci jejich působnosti. 
 (2) Inspekce předá bez zbytečného odkladu řediteli bezpečnostního sboru informace o 
skutečnostech zjištěných při plnění svých úkolů, na jejichž základě lze příslušníka 
bezpečnostního sboru zprostit výkonu služby1), nebo přijmout jiné rozhodnutí ve věcech 
služebního poměru; je-li tímto příslušníkem ředitel bezpečnostního sboru, předá inspekce 
informace jeho nadřízenému služebnímu funkcionáři. 
 (3) Inspekce informace podle odstavců 1 a 2 nepředá, pokud by to ohrozilo plnění 
jejích úkolů. 
 

§ 39 
Zájmové prostředí 

 (1) Zájmovým prostředím se pro účely tohoto zákona rozumí prostředí, v němž lze 
důvodně předpokládat získání poznatků důležitých pro zamezování, odhalování a 
dokumentování trestných činů, jejichž vyšetřování spadá do působnosti inspekce nebo 
státního zástupce, ke zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným činům. 
 (2) Získávání poznatků ze zájmového prostředí je činnost příslušníka inspekce, který 
se zastíráním skutečného účelu své činnosti aktivně vyhledává, dokumentuje a vyhodnocuje 
poznatky o zájmovém prostředí a osobách v něm se pohybujících. V rámci této činnosti je 
příslušník inspekce oprávněn zastírat svoji příslušnost k inspekci a skutečný účel své 
činnosti a využívat podpůrné operativně pátrací prostředky. 
 

§ 41 
Zkouška spolehlivosti 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn k předcházení, zamezování a odhalování 
protiprávního jednání provést u příslušníka bezpečnostního sboru, příslušníka inspekce, 
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zaměstnance policie, zaměstnance inspekce nebo zaměstnance bezpečnostního sboru (dále 
jen "zkoušená osoba") zkoušku spolehlivosti. 

§ 44 
Obecné podmínky zpřístupňování nebo předávání osobních údajů 

 (1) Inspekce i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní údaje zpracovávané pro 
účely podle § 43 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen 
"mezinárodní smlouva"), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění závažného ohrožení 
bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch subjektu údajů, který dal k zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li 
jeho prospěch na základě okolností důvodně předpokládat. 
 (2) Nepřesné osobní údaje nelze zpřístupňovat nebo předávat; neověřené osobní údaje 
se při zpřístupnění nebo předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k 
nesprávnému zpřístupnění nebo předání nebo k zpřístupnění nebo předání nepřesných 
osobních údajů, inspekce o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů a 
orgán příslušný k plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, který je jejich původcem. 
 (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému účelu, než 
ke kterému byly zpřístupněny nebo předány, pokud inspekce s tímto zpracováním souhlasí. 
 (4) Inspekce může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů stanovit příjemci 
podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování zpřístupněných 
nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro zpřístupnění nebo předání orgánu příslušnému 
pro plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1 nebo pro zpřístupnění nebo předání podle § 46 
nebo 48. 

§ 47 
Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a 

mezinárodním organizacím 
  (1) Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje mezinárodní 
organizaci Interpol nebo bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní předpisy k 
provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68020), nebo obdobnému 
orgánu mezinárodní organizace, pokud je to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, 
prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření nebo při zajišťování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 
 (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1 vztahuje 
rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie o zajištění 
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 3 až 5 se 
nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již není 
zajištěna. 
 (3) Inspekce může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést zpřístupnění nebo předání 
osobních údajů bezpečnostnímu sboru nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1, pokud 
přijmou nezbytná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů. Inspekce informuje Úřad pro 
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) o kategoriích zpřístupnění nebo předání a uchová 
informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních 
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údajích; to neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví pro 
bezpečnostní sbor nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1 právní předpis nebo 
mezinárodní smlouva. 
  (4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě první, může inspekce 
zpřístupnit nebo předat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro 
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) zpřístupnění nebo předání podle § 47 odst. 1 § 44 odst. 1 písm. c), 
c) předejití bezprostředního a závažného ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v 
zahraničí, 
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, nebo 
e) ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účely uvedenými v § 43 odst. 1. 
 

HLAVA IX 
Mezinárodní spolupráce 

§ 54 
 Pro mezinárodní spolupráci se použijí obdobně § 89, 91, § 92 odst. 1, § 92 odst. 2 
písm. a) až e), § 92 odst. 3, 5 a 6 a § 93 a 94 zákona o Policii České republiky; kde se v těchto 
ustanoveních používá pojmu "policejní prezident", rozumí se tím pro účely tohoto zákona 
ředitel, kde se používá pojmu "policie", rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, kde 
se používá pojmu "úkoly policie", rozumí se tím pro účely tohoto zákona úkoly inspekce, a 
kde se používá pojmu "ministr", rozumí se tím pro účely tohoto zákona předseda vlády. 
 Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodní organizací Interpol, 
Evropským policejním úřadem, příslušnými orgány a institucemi Evropské unie a jejích 
členských států a s jinými mezinárodními organizacemi, s mezinárodními trestními 
soudy, mezinárodními trestními tribunály, popřípadě obdobnými mezinárodními 
soudními orgány, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 
písm. b) a c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, zahraničními 
bezpečnostními sbory a dalšími příslušnými zahraničními subjekty. 

§ 54a 
 Inspekce může na žádost zahraničního bezpečnostního sboru použít 
 a) podpůrné operativně pátrací prostředky v souladu s tímto zákonem, nebo 
 b) operativně pátrací prostředky v souladu s jiným právním předpisem2). 

§ 54b 
 (1) Příslušník zahraničního bezpečnostního sboru může za podmínek, v rozsahu a 
způsobem stanovenými mezinárodní smlouvou vykonávat na území České republiky 
oprávnění a povinnosti příslušníka inspekce podle tohoto zákona. 
 (2) Se souhlasem ředitele a příslušného orgánu cizího státu lze využít v rozsahu a 
za podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem příslušníka 
zahraničního bezpečnostního sboru 
a) jako agenta, 
b) k provedení předstíraného převodu, 
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c) ke sledování osob a věcí, 
d) k použití zabezpečovací techniky, 
e) k provedení zákroku proti pachatelům závažných trestných činů, nebo 
f) k provedení zkoušky spolehlivosti. 
 (3) Je-li to třeba k plnění úkolů inspekce, lze se souhlasem ředitele a se souhlasem 
příslušného orgánu členského státu Evropské unie využít k plnění těchto úkolů v 
rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem a 
předpisy Evropské unie o policejní spolupráci příslušníka zahraničního bezpečnostního 
sboru členského státu Evropské unie. 
 (4) Při provádění úkonů podle odstavců 2 a 3 řídí příslušník inspekce určený 
ředitelem činnost příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru a za jeho činnost 
odpovídá. 
(5) Pro účely náhrady škody vzniklé v souvislosti s prováděním úkonů podle odstavců 2 
a 3 se příslušník zahraničního bezpečnostního sboru považuje za příslušníka inspekce. 

§ 54c 
 Příslušník inspekce je oprávněn působit na území jiného státu 
a) za podmínek, v rozsahu a způsobem stanovenými mezinárodní smlouvou, 
b) v rámci mírové nebo jiné operace, které se Česká republika účastní na základě 
rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem nebo s níž má 
uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy, nebo na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu nebo instituce Evropské unie, nebo 
c) je-li vyslán k plnění úkolů inspekce na základě rozhodnutí předsedy vlády se 
souhlasem příslušného orgánu cizího státu nebo na žádost příslušného orgánu cizího 
státu. 

§ 54d 
 Inspekce může subjektům uvedeným v § 54 poskytovat utajované informace i bez 
souhlasu Národního bezpečnostního úřadu. Poskytování utajovaných informací se 
neuskutečňuje prostřednictvím Ústředního registru utajovaných informací podle jiného 
právního předpisu26).  

§ 56 
  (1) Každý může upozornit inspekci na  
a) nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost inspekce, 
příslušníka inspekce nebo zaměstnance inspekce, nebo 
 b) skutečnost, že se příslušník inspekce nebo zaměstnanec inspekce dopustil jednání, které 
naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku. 
 (2) Inspekce musí upozornění přijmout. Inspekce do 30 60 dnů ode dne přijetí 
upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění 
osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno. 

 
26) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 (3) Má-li osoba dotčená činností příslušníka inspekce nebo zaměstnance inspekce 
za to, že její upozornění nebylo řádně vyřízeno, může požádat nadřízeného příslušníka 
inspekce nebo zaměstnance inspekce, aby přezkoumal způsob vyřízení upozornění. 
 

§ 57 
Kontrola činnosti inspekce 

 (1) Kontrolu činnosti inspekce, včetně kontroly použití odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu vykonává 
Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z 
poslanců určených Poslaneckou sněmovnou. 
 (2) Kontrolní orgán provádí kontrolu podle odstavce 1 v organizačních částech 
inspekce. Podmínkou zahájení kontroly je vyrozumění předsedy vlády a ředitele o této 
kontrole. 
 (3) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o použití 
prostředků podle odstavce 1 a dále též na jeho žádost informace o použití těchto prostředků. 
Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání 
kontrolního orgánu od jiných osob. 
 (4) Ředitel předkládá vládě, výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech 
bezpečnosti a kontrolnímu orgánu jednou ročně zprávu o činnosti inspekce a analýzu použití 
úkonů podle odstavce 1. 
 (5) Na postup podle tohoto ustanovení kontrolu podle odstavce 1 se kontrolní řád 
nepoužije.  
 

§ 57a 
 (1) Kontrolní orgán může při výkonu kontroly činnosti inspekce vstupovat do 
objektů inspekce v doprovodu ředitele nebo jím pověřeného příslušníka inspekce. 
 (2) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu při výkonu kontroly činnosti inspekce 
na jeho požádání 
a) organizační strukturu inspekce a informace s tím související, 
b) návrh rozpočtu inspekce a informace s tím související, 
c) podklady potřebné ke kontrole rozpočtu inspekce a informace s tím související, 
d) souhrnnou informaci o činnosti inspekce obsahující počet případů a věcí. 
 (3) Kontrolní orgán nesmí zasahovat do trestního řízení. 
 (4) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí 
inspekce. 

§ 57b 
 (1) Kontrolní orgán při provádění kontroly činnosti inspekce je oprávněn 
požadovat od inspekce informace potřebné k provedení kontroly. 
 (2) Inspekce není povinna kontrolnímu orgánu předat informaci, která by mohla 
a) zmařit účel probíhajícího úkonu nebo řízení, 
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b) ohrozit předcházení trestné činnosti, 
c) odhalit totožnost příslušníků inspekce nebo příslušníků jiných bezpečnostních sborů 
vykonávajících operativně pátrací činnost, 
d) odhalit totožnost informátora, 
e) ohrozit jiné osoby, jejichž bezpečnost je v důležitém zájmu inspekce. 
 

§ 57c 
 Členové kontrolního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost trvá i po ukončení členství v kontrolním orgánu. Členové kontrolního 
orgánu, mohou být zbaveni povinnosti zachovávat mlčenlivost pouze usnesením 
Poslanecké sněmovny. 

§ 58 
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle zvláštní označení 
používané na služebních vozidlech inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné, 
b) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá vnější označení inspekce anebo 
označení s ním zřejmě zaměnitelné, 
c) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s 
použitím síly do objektu nebo prostoru, v nichž sídlí inspekce, nebo 
 d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 66. 
 

§ 60 
 (1) Příslušník inspekce vykonává službu v občanském oděvu nebo v občanském oděvu 
s vnějším označením inspekce v závislosti na povaze konkrétní činnosti a potřebě efektivního 
plnění úkolů inspekce. 
 
 (2) Vnější označení inspekce je oprávněn užívat jen příslušník inspekce. 
 
 (3) Zvláštní označení služebních vozidel inspekce a pásů s označením „Generální 
inspekce bezpečnostních sborů“ podle § 17 odst. 2 může užívat pouze inspekce. 
  
 (4) Vláda stanoví nařízením 
a) vzor služebního průkazu a odznaku inspekce, 
b) vzor průkazu zaměstnance inspekce, 
c b) způsob vnějšího označení inspekce, 
d c) způsob prokazování příslušnosti, 
e d) vzory zvláštního označení služebních vozidel inspekce a pásů s označením „Generální 
inspekce bezpečnostních sborů“. 
 

§ 63 
 Kde se v tomto zákoně mluví o 
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a) trestných činech, rozumí se tím i jednání vykazující znaky trestného činu spáchané osobou, 
která není trestně odpovědná, 
b) přestupcích, rozumí se tím i jednání, které má znaky přestupku, 
b) c) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná 
1. s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla této 
osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době 
prohlídky, 
2. osobou stejného pohlaví, 
c) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná osobou stejného 
pohlaví, a to včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe 
v době prohlídky, 

1. s využitím přímých fyzických kontaktů nebo 
2. je-li to nezbytné, přímým pozorováním odhaleného těla této osoby, při kterém 

je příslušník inspekce oprávněn vyzvat osobu k provedení pohybu sloužícího k odhalení 
zbraně nebo jiné věci způsobilé ohrozit život nebo zdraví, 

 
c) d) hledané osobě, rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů 
omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a Policií České republiky bylo 
po ní vyhlášeno nebo inspekcí zahájeno pátrání, 
d) e) zbrani, rozumí se tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, nestanoví-
li tento zákon jinak., 
f) sepsání úředního záznamu, rozumí se tím též jeho pořízení za použití audiozáznamu 
nebo videozáznamu, je-li to s ohledem na povahu úkonu vhodné a účelné. 

§ 66 
 
  (1) Příslušník inspekce a zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce 
v inspekci inspekce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se 
seznámili při plnění úkolů inspekce nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení 
úkolů inspekce nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými 
osobami. Tato povinnost trvá i po skončení služebního nebo pracovního poměru. 
 

 (2) Každý, koho příslušník inspekce požádá o poskytnutí pomoci, je povinen, byl-li 
řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo 
poskytnutou pomocí dozvěděl. 
 

 (3) Povinnosti mlčenlivosti nemůže příslušník inspekce a zaměstnanec České 
republiky zařazený k výkonu práce v inspekci dovolávat vůči policejnímu orgánu státnímu 
zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru a bezpečnostnímu sboru státu Evropské unie a 
vůči kontrolnímu orgánu podle tohoto zákona, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich 
působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy. 

 
(3) Povinnosti mlčenlivosti uložené podle tohoto zákona se nelze dovolávat vůči 

policejnímu orgánu uvedenému v § 12 odst. 2 písm. i) trestního řádu, státnímu zástupci, 
soudu a vůči kontrolnímu orgánu podle tohoto zákona, pokud jde o údaje potřebné k 
plnění jejich působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy. 
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  (4) Ředitele zprošťuje povinnosti mlčenlivosti předseda vlády nebo pověřený člen 
vlády. Ostatní osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 zprošťuje povinnosti mlčenlivosti ředitel. 
 

§ 67 
  Zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě České 
republiky nebo Celní správě České republiky se nemůže vůči inspekci dovolávat povinnosti 
mlčenlivosti podle § 303 zákoníku práce, pokud jde o údaje potřebné k plnění úkolů inspekce. 
 

Povinnosti mlčenlivosti uložené podle § 303 zákoníku práce se nelze dovolávat 
vůči inspekci, pokud jde o údaje potřebné k plnění úkolů inspekce. 
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Platné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s vyznačením 
navrhovaných změn: 
 

§ 219 
Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny 

 (1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou 
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce 
každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v 
dynamickém nákupním systému. To neplatí pro 
a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané 

hodnoty, 
b) smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. 

a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e), 
c) zadavatele, který je Generální inspekcí bezpečnostních sborů, 
c) d) pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo  
d) e) smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu. 
  
 (2) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od 
jejího uzavření. 
  
 (3) Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu 
zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost 
uveřejnění podle odstavce 1. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný 
zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v 
předchozím kalendářním roce. 
  
 (4) Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku stanoví vyhláškou 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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Platné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona 
č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., 
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona 
č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona 
č. 300/2013 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 79 
(1) Zastavovat vozidla je oprávněn 

a) policista ve stejnokroji, 
b) vojenský policista ve stejnokroji, 
c) strážník obecní policie ve stejnokroji 
 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na 
přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, 
2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku 
týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 
d) zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu, 
e) účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti podle § 47, 
f) dopravce podle § 49 odst. 4, 
g) vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které 
dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při 
přecházení vozovky, 
h) průvodce vedených nebo hnaných zvířat podle § 60 odst. 6, 
i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a 
výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu, 
j) osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného 
přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále 
jen "pověřená osoba"); pověřená osoba je povinna při výkonu činnosti být označena podle 
prováděcího právního předpisu, 
k) celník 9d) ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními 
právními předpisy 12a), 
 l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního 
právního předpisu 45), 
m) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v 
pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o 
pozemních komunikacích, dosáhl-li věku 18 let, 
n) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích 
jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů. 

(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v 
odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za 
snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího 
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vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím 
terčem. Policista, vojenský policista, celník, příslušník Generální inspekce bezpečnostních 
sborů nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením 
nápisu "STOP" podle zvláštního právního předpisu 13) ze směru jízdy zastavovaného vozidla, 
a to zepředu i zezadu. 

(3) Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti 
provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(4) Pověřenou osobou může být pouze osoba starší 18 let, která je k činnosti podle 
odstavce 1 písm. j) dostatečně způsobilá. 

(5) Pověřená osoba musí mít při činnosti podle odstavce 1 písm. j) u sebe pověření 
vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Pověření musí být časově omezeno, 
nejdéle na dobu jednoho roku. Na požádání je pověřená osoba povinna prokázat se policistovi 
platným pověřením. 

(6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde 
přechod pro chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na 
vozovce. 

(7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným 
provozem, a to ani na přechodu pro chodce. 

(8) Osoba podle odstavce 1 písm. m) a n) musí mít u sebe při výkonu oprávnění kopii 
povolení zvláštního užívání, ve kterém je uvedena jako osoba odpovědná za průběh zvláštního 
užívání pozemní komunikace nebo jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo 
rozměrných předmětů, a musí být viditelným způsobem označena. Na požádání je tato osoba 
povinna prokázat se policistovi kopií povolení zvláštního užívání. 

(9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob označení osob podle odstavce 1 písm. i), 
j), m) a n) a vzor pověření podle odstavce 1 písm. j). 
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