Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
§ 12a
(1) Zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky
a informace (dále jen „zvláštní kontrolní orgán“) se skládá ze 7 členů nejméně ze 7 členů.
Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub
ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci
kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý. Členem zvláštního kontrolního orgánu
může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání zvláštního kontrolního
orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní zákon9).
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST TŘETÍ
KONTROLA ČINNOSTI BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY A POVINNOST
ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST
§ 18
(1) Kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby vykonává Poslanecká sněmovna,
která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“).
(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů nejméně ze 7 členů. Poslanecká
sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený
podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali
ve volbách; počet členů je vždy lichý. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec
Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a
povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní předpis6). Kontrolní řád se na kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby podle této části nepoužije.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST PÁTÁ
KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ A POVINNOST
ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST
§ 21
(1) Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která
k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“).
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(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů nejméně ze 7 členů. Poslanecká
sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený
podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali
ve volbách; počet členů je vždy lichý. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec
Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a
povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis8). Kontrolní řád se na kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů
ČÁST SEDMÁ
KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU
§ 145
(1) Kontrolu činnosti Úřadu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu
zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“).
(2) Kontrolní orgán se skládá ze 7 členů nejméně ze 7 členů. Poslanecká sněmovna
stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle
příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali
ve volbách; počet členů je vždy lichý. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec
Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na
práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis46).
(4) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele Úřadu nebo jím
pověřeného zaměstnance do objektů Úřadu.
(5) Ředitel Úřadu předkládá kontrolnímu orgánu
a) zprávu o činnosti Úřadu,
b) zprávu o jednotlivých řízeních o žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele a žádosti
o doklad a o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu
[§ 137 písm. a)],
c) návrh rozpočtu Úřadu,
d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Úřadu,
e) vnitřní předpisy Úřadu.
(6) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích
pracovníků Úřadu a nahrazovat jejich řídicí činnost.
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a doplnění
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Kontrola činnosti Úřadu
§ 31b
(1) Kontrolu činnosti Úřadu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu
zřizuje stálou komisi podle zákona upravujícího jednací řád Poslanecké sněmovny (dále jen
„stálá komise“), a vláda.
(2) Stálá komise se skládá ze sedmi členů nejméně ze 7 členů. Poslanecká sněmovna
stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle
příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali
ve volbách; počet členů je vždy lichý. Členem stálé komise může být pouze poslanec
Poslanecké sněmovny.
(3) Stálá komise není oprávněna zasahovat do personálních pravomocí ředitele Úřadu a
nahrazovat jeho řídicí činnost.
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
Kontrola činnosti Úřadu
§ 24a
(1) Kontrolu činnosti Úřadu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu
zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“).
(2) Kontrolní orgán se skládá ze 7 členů nejméně ze 7 členů. Poslanecká sněmovna
stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle
příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali
ve volbách; počet členů je vždy lichý. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec
Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na
práva a povinnosti jeho členů přiměřeně jiný právní předpis15).
(4) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele Úřadu nebo jím
pověřeného zaměstnance do objektů Úřadu.
(5) Ředitel Úřadu předkládá kontrolnímu orgánu
a) zprávu o činnosti Úřadu,
b) návrh rozpočtu Úřadu,
c) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Úřadu,
d) vnitřní předpisy Úřadu,
e) na vyžádání zprávu o jednotlivých kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické
informační infrastruktury, významných informačních systémů a informačních systémů
základní služby.
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