Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
výbor pro bezpečnost

ZÁPIS
z

31.

schůze

výboru pro bezpečnost, která se uskutečnila dne 14. července 2016

Přítomni: Zuzka Bebarová Rujbrová, Zdeněk Bezecný, Jana Černochová, Richard Dolejš,
Ivan Gabal, Stanislav Huml, Bohuslav Chalupa, Václav Klučka, Daniel Korte, Martin Lank,
Roman Váňa a Josef Zahradníček.
Omluveni: Miloslav Janulík, Bronislav Schwarz a Helena Válková.
Hosté:
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky.
Gen.por. Bc. Jiří Lang, současný ředitel BIS.
Plk. Ing. Michal Koudelka, kandidát na funkci ředitele BIS.
Schůzi zahájil v 11.30 hodin a řídil předseda výboru R. Váňa. V úvodu popsal zákonný
rámec, ve kterém se 31. schůze výboru pro bezpečnost uskuteční, a citoval ustanovení § 4
odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Rovněž přednesl
omluvy z jednání schůze výboru a konstatoval, že schůze výboru je usnášeníschopná.
Ověřovatelem 31. schůze výboru pro bezpečnost byl určen člen výboru D.
Korte (hlasování 11/0/0 – pro všichni přítomní, v okamžiku hlasování ještě nepřítomna J.
Černochová). Program schůze byl poté schválen podle rozeslané pozvánky hlasováním 11/0/0
(pro všichni přítomní, v okamžiku hlasování ještě nepřítomna J. Černochová).
Návrh předsedy vlády České republiky na jmenování ředitele Bezpečnostní informační
služby podle § 4 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
S úvodním vystoupením spojeným s představením kandidáta na funkci ředitele
Bezpečnostní informační předstoupil před výbor předseda vlády B. Sobotka. Ve svém projevu
řekl (jde o doslovný přepis):
„Děkuji pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem
požádal pana předsedu Váňu o svolání výboru vzhledem k tomu, že jsem dne 6. června 2016

obdržel žádost současného ředitele Bezpečnostní informační služby pana Jiřího Langa o to,
aby ho vláda v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách, odvolala z funkce ředitele Bezpečnostní informační služby. To byla žádost, kterou
jsem obdržel. Tato žádost byla také podnětem pro to, abych se začal zabývat otázkou
případného nástupce pana ředitele Langa ve funkci ředitele Bezpečnostní informační služby.
Než se k té otázce vyjádřím, tak bych chtěl využít této příležitosti, abych panu řediteli
Langovi poděkoval za jeho práci pro Bezpečnostní informační službu. On byl v této funkci
nebo je v této funkci 13 let, což je neobvykle dlouhé období, a zažil v této funkci pro Českou
republiku časy dobré i časy horší a já jsem rád, že garantoval dobré fungování Bezpečnostní
informační služby během tohoto období, kdy se vystřídala celá řada vlád, kdy Česká republika
řešila vstup do EU, kdy řešila vstup do Severoatlantické aliance, a tak, jako se naše země
musela vypořádat s celou řadou problémů a výzev, tak se samozřejmě s nimi logicky v tomto
období transformace a integrace ČR musela vypořádat i Bezpečnostní informační služba.
Takže mi dovolte, abych využil této příležitosti a na půdě výboru pro bezpečnost panu řediteli
Langovi poděkoval za práci, kterou odváděl nikoliv pro vládu, ale myslím, že ji odváděl
pro Českou republiku a pro občany ČR. (…potlesk…)
Pokud jde o tázku nominace, resp. návrhu na nového ředitele Bezpečnostní informační
služby, já jsem ten návrh učinil po zralé úvaze. Dovoluji si navrhnout pana plukovníka Ing.
Michala Koudelku. Je to návrh, se kterým bych chtěl přijít na jednání vlády, a ještě před tím
jsem tedy požádal o to, aby tento návrh byl projednán na půdě výboru, resp., aby o tomto
návrhu byl výbor informován. Pan plukovník Ing. Michal Koudelka je dlouholetým
pracovníkem Bezpečnostní informační služby. V současné době působí na funkci ředitele
odboru kontrašpionáže BIS. Já jsem ten návrh učinil proto, abych zajistil kontinuitu
ve fungování Bezpečnostní informační služby v době, která je skutečně velmi náročná a která
se vyznačuje novými riziky, bezpečnostními hrozbami nebo intenzivnějšími bezpečnostními
hrozbami i pro Českou republiku. Ten návrh jsem učinil proto, abych přispěl k tomu,
že Bezpečnostní informační služba bude nadále působit profesionálně, bude působit
nestranně, bude působit v zájmu ČR, v zájmu občanů ČR a v mezích zákonných oprávnění.
Domnívám se, že zejména pro otázku profesionálního vedení Bezpečnostní informační služby
má pan plukovník Michal Koudelka dostatek profesních a lidských zkušeností a že bude moci
tedy garantovat dobré fungování BIS.
Já myslím, že Vám, členům bezpečnostního výboru nemusím zdůrazňovat, jak
významnou roli BIS hraje při zajištění bezpečnosti ČR a také Vám nemusím zdůrazňovat,
že doba se změnila v posledních letech, bezpečnostní prostředí se výrazně zhoršilo.
Reagujeme na nové hrozby, které přichází z mezinárodního prostředí, ale samozřejmě mají
svůj odraz také v realitě ČR, a já si myslím, že je v zájmu země, aby BIS poté, kdy odejde
zkušený ředitel, který působil v čele služby řadu let, tak aby získala do čela adekvátně
schopného a zkušeného profesionála, který bude moci navázat na práci odcházejícího ředitele
Langa.
Tolik tedy velmi stručně odůvodnění k návrhu, který se dovoluji výboru předložit
k informaci. Děkuji.“.
V části úvodních vystoupení po předsedovi vlády B. Sobotkovi nejprve stručně
vystoupil ředitel BIS J. Lang. Řekl, že s výběrem kandidáta souhlasí, návrh předsedy vlády
podporuje a jako ředitel BIS cítí tím za tento výběr i svou odpovědnost. Předání funkcí je
nekontroverzní, kandidát je úspěšným ředitelem ve struktuře BIS, je jazykově vybavený, má
zkušenosti a všechny prověrky. Ve své dosavadní funkci dosáhl výborných výsledků. V závěru
svého stručného vystoupení ještě dodal, že bezpečnostně jsou dobré časy za námi a je potřeba
čerpat ze zkušeností lidí, kteří se bezpečnosti věnovali a věnují.
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Po řediteli BIS J. Langovi promluvil kandidát na funkci ředitele M. Koudelka. Řekl,
že v BIS pracuje od roku 1992 a kontrašpionáži se tak věnuje celou svou kariéru. Pokračoval
slovy, že se bude snažit, aby BIS nadále pracovala nejméně tak dobře jako za ředitele
J. Langa, aby byla apolitická, působila striktně v mezích zákona a byla schopná okamžitě
reagovat na všechny výzvy a hrozby.
Zpravodaj výboru pro bezpečnost R. Dolejš nejprve také poděkoval řediteli BIS
J. Langovi za službu státu. Dodal, že z funkce odchází profesionál, který odvedl velkou práci
pro stát a jeho bezpečnost. Stát by podle R. Dolejše měl hledat mechanismy pro situace, kdy
odcházejí profesionálové, kteří se osvědčili, a kdy je dobré i po skončení výkonu funkce využít
zkušenosti takových lidí. V další části vystoupení rekapituloval právní úpravu, řekl, že výbor
pro bezpečnost tímto jednáním naplňuje dikci zákona č. 153/1994 Sb., a své vystoupení
ukončil konstatováním, podle něhož je návrh zárukou kontinuity a profesionality služby.
V reakci na tuto zpravodajskou zprávu navrhl předseda výboru R. Váňa uskutečnit
následné setkání výboru s novým ředitelem služby a případně i s generálem J. Langem, dále
uvedl, že bude-li chtít někdo projednávat utajované skutečnosti, bude nezbytné jednání
uzavřít. K výhradě J. Zahradníčka, podle níž měla životopis kandidáta dříve média než
členové výboru pro bezpečnost, předseda výboru sdělil, že dříve než výbor, měli životopis
k dispozici jen předsedové koaličních stran.
V obecné rozpravě vystoupila nejprve J. Černochová se slovy, že odchod generála
Langa ji nepříjemně překvapil, současnou bezpečnostní a politickou situaci označila za
rozkolísanou, poděkovala J. Langovi za jeho práci. Závěrem se zeptala, zda i nový ředitel
vnímá problematiku rekrutování nových příslušníků nejen do AČR a PČR, ale i pro
zpravodajské služby, zeptala se ho na strategii v této věci a upozornila, že jednotlivé složky si
konkurují.
D. Korte se zeptal předsedy vlády, jakou má strategii pro další působení generála J.
Langa, a M. Koudelky se pak dotázal, zda byl členem KSČ.
B. Chalupa poděkoval za celý poslanecký klub J. Langovi za jeho práci a M. Koudelky
se zeptal, jak vnímá dvoustupňovou kontrolu zpravodajských služeb a jak vnímá spolupráci a
koordinaci práce zpravodajských služeb.
Na vznesené otázky stručně reagoval M. Koudelka. Řekl, že v KSČ nikdy nebyl,
dvoustupňovou kontrolu tajných služeb považuje za důležitou především pro zvýšení
důvěryhodnosti zpravodajských služeb. Spolupráci tajných služeb označil za dobrou a
prospěšnou, dodal však, že mluvit může jen za oblast kontrašpionáže. Na průběh rozpravy
reagoval stručně i předseda vlády B. Sobotka. Jmenování nového ředitele BIS bude zařazeno
na jednání vlády dne 27. června 2016, změna ve vedení služby nastane dnem 15. srpna 2016.
B. Sobotka dále uvedl, že s generálem Langem nyní vede o jeho dalším působení dialog, který
zatím není ukončen, obecně považuje za užitečnou cestu v těchto případech působení
v diplomacii.
V další části obecné rozpravy vystoupil V. Klučka a přednesl retrospektivu vztahů
výboru pro bezpečnost s BIS, v reakci na předchozí rozpravu doporučil ke schválení
dvoustupňovou kontrolu zpravodajských služeb a pro budoucnost varoval před jakoukoliv
politizací zpravodajských služeb.
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Za práci poděkoval J. Langovi také M. Lank. Kandidáta na funkci ředitele se pak
dotázal na jeho priority v následné práci. Na tuto otázku M. Koudelka odpověděl, že prioritou
je ochrana bezpečnosti obyvatel České republiky proti všem hrozbám, které mohou nastat.
Poděkování J. Langovi zaznělo i od I. Gabala, ten navíc poděkovat předsedovi vlády
B. Sobotkovi za rychlou volbu i za její koaliční projednání.
Poslední v obecné rozpravě vystoupil předseda výboru R. Váňa. Sdělil, že je to poprvé,
kdy v okamžiku projednávání změny v obsazení funkce ředitele takovéto instituce jsou
přítomni oba ředitelé, současný i budoucí.
V podrobné rozpravě navrhl zpravodaj výboru R. Dolejš usnesení. To bylo přijato
s dodatečným doplňujícím návrhem formulovaným M. Lankem (viz bod 2 usnesení)
hlasováním 12/0/0 – pro všichni přítomní členové výboru (usnesení č. 122).
Poté předseda výboru R. Váňa jednání 31. schůze ukončil.

Přílohy k zápisu:
- dopis předsedy vlády Ing. Bohuslava Sobotky č.j. 12358/2016-KPV.
- životopis plk. Ing. Michala Koudelky.

Zapsal: JUDr. Jan Č e c h, v.r., tajemník výboru pro bezpečnost.

PhDr. Daniel K o r t e, v.r.
ověřovatel výboru pro bezpečnost

Ing. Roman V á ň a, v.r.
předseda výboru pro bezpečnost
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