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Zpráva o činnosti Stálé komise PS pro kontrolu použití
odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a
použití sledování osob a věcí, rušení provozu
elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce
Policie
za období od listopadu 2010 do prosince 2011
V Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, jsou
deklarovány zvláště v čl. 7, 12 a 13 práva na nedotknutelnost osoby, jejího soukromí a
obydlí. Nesmí být porušováno listovní tajemství ani tajemství písemností a záznamů ať již
uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Tyto svobody
mohou být omezeny zákonem, kdy zásahy jsou provedeny za účelem trestního řízení nebo
jsou nezbytné v demokratické společnosti pro ochranu života nebo zdraví osob, pro odvracení
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti nebo ohrožení ekonomických zájmů státu.
Postavení komise
Vzhledem k tomu, že použití odposlechu a záznam telekomunikačního provozu jakož i
použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací je značným
zásahem do základních práv občanu, je použití podloženo zákonnými normami a je nezbytné
udílet povolení těchto úkonů, jakož i jejich kontrola. Od účinnosti zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii ČR ze dne 21.6.1991 (dále jen zákon o Policii) přešlo oprávnění k udělení souhlasu pro
použití odposlechu postupně z ministra vnitra ČR na prokuraturu ČR a s prohlubující se
demokratizací na krajské a jim na úroveň postavené soudy. V novém zákonu o Policii České
republiky č. 273/2008 je stanoveno v § 98, že kontrolu použití odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických
komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie vykonává Poslanecká sněmovna, která
k tomu zřizuje kontrolní orgán, který se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.
Podle § 98, odst. 2) a 3), zákona o Policii předkládá ministr kontrolnímu orgánu nejméně
dvakrát ročně zprávu o použití prostředků odposlechů a dále na jeho žádost informace o
použití těchto prostředků. Dále též mu předkládá jednou ročně analýzu použití úkonů, které
jsou prováděny na základě § 88 a §88a respektive § 158d zákona č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů. Činnost kontrolního orgánu probíhá
v souladu se zákonem o Policie, Jednacím řádem Poslanecké sněmovny a Statutem
kontrolního orgánu.

Činnost komise
V tomto 6. volebním období byla usnesením Poslanecké sněmovny č. 20 z 2. schůze
dne 7. 7. 2010 zřízena Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a
záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu
elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie a bylo stanoveno, že komise
se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Usnesením č. 28 z 2. schůze dne 9. 7. 2010
byli zvoleni do této komise poslankyně Černochová Jana a Nedvědová Marie a poslanci
Kádner David, Klučka Václav, Korte Daniel a Vidím Jan. Jak je patrné, došlo oproti
bývalé stálé komisi činné ve 4. volebním období o rozšíření členské základny o dva poslance.
Usnesením č. 94 z 5. schůze dne 24. 9. 2010 byl předsedou této sedmičlenné komise zvolen
Korte Daniel. Jak napovídá název byla působnost stálé komise rozšířena o kontrolní činnost
Inspekce policie.
Na své 1 schůzi dne 4. listopadu 2010 zvolila komise Václava Klučku
místopředsedou a Marii Nedvědovou a Davida Kádnera jejími ověřovateli. Na téže schůzi
schválila komise přepracovaný Statut komise, který dnem 4.11.2010 nabyl účinnosti.
V průběhu volebního období Usnesením č. 904 z 32 schůze PS dne 13. 12. 2011 rezignovala
poslankyně Jana Černochova z členství v komisi a na její místo byl zvolen poslanec Jan
Pajer.
Jednání komise
V průběhu volebního období od konce roku 2010 do prosince 2011 proběhlo 6 schůzí
komise, z nichž některé proběhly na pracovišti útvaru zvláštních činností služby kriminální
policie a vyšetřování (dále jen ÚZČ), kdy byli členové komise při prezentaci seznámeni
s pracovní náplní a činností tohoto útvaru. V prezentaci byly zmíněny právní úpravy
vztahující se k použití odposlechu telekomunikačního provozu a sledování osob, postupy od
podání žádosti , jejího schválení, povolení úkonu, proces aktivace a deaktivace, jakož i prvky
bezpečnostních systémů.

-

-

Na svých jednáních komise řešila kromě jiného také následující body:
seznámení se s činností Inspekce Policie ČR, které provedl prostřednictvím prezentace
pověřený ředitel plk.Mgr. Dušan Brunclík. Na základě nového zákona o Policii ČR se
Inspekce ministra vnitra přetransformovala na Inspekci Policie ČR a veškerá činnost
Inspekce je pod přímým dozorem státních zástupců příslušných zastupitelství v souladu
s ustanoveními trestního řádu,
problém tzv. „Brněnské kauzy“, která se též týkala aktivních policistů a pracovníka
Inspekce,
zvážení nasazení nutného odposlechu bez povolení soudce s tím, že bude neprodleně o
něj požádáno do určité doby,
řešení legislativní úpravou nasazení odposlechu telekomunikačního provozu jinými
subjekty než je Policie ČR (jedná se hlavně o neoprávněné nasazování operativní techniky
např. „bezpečnostními agenturami“ bez soudního povolení),
uchování záznamů odposlechů telekomunikačního provozu,
transformace Inspekce Policie ČR na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Se svojí
představou této transformace seznámil členy komise plk.Mgr. Dušan Brunclík.

Kontrolní činnost komise
Na základě žádostí fyzických či právnických osob o kontrolu odposlechu jejich
telefonních čísel a některých vybraných čísel z „Informace pro kontrolní orgán PS o použití
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí“, která je
předkládána kontrolnímu organu, provedli členové komise kontrolní úkony na expozituře
ÚZČ a bylo zkontrolováno 81 telefonních čísel. Ve všech případech kontrolovaných úkonů
nebylo zjištěno porušení zákona ze strany Policie ČR.
Závěr
Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických
komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie konstatuje, že:
1. pověřuje předsedu komise, aby předložil zprávu o její činnosti na schůzi Poslanecké
sněmovny,

Daniel Korte
předseda komise

Marie Nedvědová
ověřovatelka komise

David Kádner
ověřovatel komise
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USNESENÍ č.
Poslanecké sněmovny
z schůze

k předložené zprávě o činnosti Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu
použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí,
rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie
Poslanecká sněmovna
I. bere na vědomí zprávu o činnosti Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití
operativní techniky Policie ČR.

