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I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je ucelené a zajímavé. Současně je aktuální vzhledem k rozšiřujícím se pravomocem 

zpravodajských služeb v rámci boje proti organizovanému zločinu a mezinárodnímu terorismu a 

k rizikům, které v důsledku toho vznikají pro ochranu svobody a soukromí jednotlivců. 

 

K systematice práce: 

 

Práce (v rozsahu 90 stran) je vcelku logicky strukturována. Je rozdělena kromě Úvodu a Závěru do 

8 kapitol. Jádro představují kapitoly 3 až 6. V kapitole 3 se autor zabývá postavením a úlohou 

zpravodajských služeb v ČR. V kapitole 4 se zabývá oprávněními zpravodajských služeb s výjimkou 

pravomocí při rozhodování o subjektivních právech osob ve správním řízení a s výjimkou pravomocí 

v trestním řízení, které autor (nepříliš systematicky) zařadil do samostatných kapitol 7 a 8 na konec 

práce. V kapitole 5 se dotkl úpravy služebního poměru příslušníků zpravodajských služeb. 

V kapitole 6 se pak věnoval kontrole zpravodajských služeb.  

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je poctivě napsaná a po obsahové stránce uspokojivá. Autor pojednal o všech podstatných 

aspektech postavení a činnosti zpravodajských služeb v ČR, nicméně se dvěma vzájemně 

souvisejícími slabinami. Za prvé, zabýval se zřetelně více skutečnou, reálnou stránkou činnosti 

zpravodajských služeb, nikoli tedy jejich stránkou právní, jakkoli připouštím, že „právní neúprava“ 

zpravodajských služeb, jak autor vtipně poznamenal na str. 36, je jistým rysem nejen Úřadu pro 

zahraniční styky a informace, ale i ostatních zpravodajských služeb. Za druhé, v práci postrádám 

pořádnou (právní) analýzu právní povahy a právních důsledků či souvislostí jednotlivých institutů, 

zejména pokud jde o možné dopady na subjektivní práva fyzických a právnických osob a jejich 

ochranu. Z metodologického hlediska je tak práce na řadě míst spíše popisná, navíc omezená jen 

rámcem platné zákonné úpravy či maximálně připravované novelizace. Autor se nepokouší o vlastní 

originální koncepce, třebas inspirované ze zahraničních vzorů. Podobně polemika či kritika jsou v jeho 

práci vzácné. Konkrétně viz níže. 

 

Konkrétně: 

 

Ke str. 8: Autor si podle mého názoru neujasnil pojem „pravomoc“.  Zpravodajské služby přirozeně 

mají pravomoc, tj. oprávnění autoritativně zasahovat do právního postavení, potažmo svobody osob 

bez ohledu na to, zda s tím dotčené osoby souhlasí či nikoli. Úvahy o tom, že „v případě 

zpravodajských služeb nehovoříme o pravomoci“, jsou proto chybné. 

 



Ke kapitole 2. Velmi zajímavý historický pohled na fungování zpravodajských služeb na území 

českých zemí od roku 1915 až po současnost, resp. po rok 1994. 

 

Ke str. 44-45: Autor se zabývá koordinací jednotlivých zpravodajských služeb, ale ani nenaznačuje, 

jakými konkrétními způsoby vláda svoji koordinační pravomoc vykonává. Zejména není jasné, zda a 

jakými způsoby (mechanismy) si jednotlivé zpravodajské služby vyměňují informace. Existence 

Výboru pro zpravodajskou činnost coby poradního orgánu vlády nám o konkrétním průběhu 

koordinaci nic neřekne. Není ani jasné, co přesně tento výbor řeší či jaké má konkrétní výstupy své 

činnosti. Doporučení pro vládu? 

 

Ke str. 47: Autor zde píše (podobně i v Závěru na str. 89), že zpravodajské služby „nedisponují 

výkonnými pravomocemi“ a že „nemohou vynucovat právo“. To už ale není pravda. Zpravodajské 

služby disponují řadou významných pravomocí, při kterých se podílejí na rozhodování o subjektivních 

právech osob ve správním řízení, zejména pravomoc vydávat stanovisko závazné povahy podle § 22 

zákona č. 186/2013 Sb. či podle § 87 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb. 

 

Ke str. 48: Pochybuji, že pravomoci zpravodajských služeb podle § 11 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb. 

neodpovídá povinnost příslušných orgánů veřejné správy požadované informace či pomoc poskytnout. 

Z čeho to autor vyvozuje? 

 

Ke str. 51-52: Jakou právní povahu má „žádost“ zpravodajské služby o poskytnutí bankovních 

informací podle § 11a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.? Je možné ji přezkoumat z hlediska zákonnosti? 

Jaké právní důsledky by mohlo mít, pokud by banka takové žádosti odmítla vyhovět? Bylo by možné 

tuto žádost nějak vynutit? Autor si tyto stěžejní právní otázky neklade. 

 

Ke str. 59 a násl.: Je v souladu se zákonem, pokud zpravodajské služby využívají ke sledování osob 

soukromé bezpečnostní agentury, jak se ukázalo v kauze Nagyová? 

 

Ke kapitole 6: Autor se nepokouší o koncipování vlastního modelu kontroly zpravodajských služeb de 

lege ferenda. Kapitolu konči prostým konstatováním, že podrobnosti o připravované úpravě kontroly 

„prozatím nejsou známky a bylo by proto předběžné činit v této oblasti závěry“. To ale není příliš 

vědecký přístup. Autor přeci nebyl odkázán jen na připravovanou (a dosud neznámou) zákonnou 

úpravu. Mohl se inspirovat zahraničními vzory, popřípadě na základě vlastních znalostí nastínit sám 

funkční model kontroly. 

 

Ke kapitole 7: Obsah kapitoly je jen informativní, čistě popisný, bez jakýchkoli analýz. 

 

Ke str. 77: Zpravodajské služby podle § 107 a 108 zákona č. 412/2005 Sb. podávají NBÚ v řízení o 

vydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím „zprávu o výsledcích požadovaných šetření“ 

ohledně výskytu bezpečnostních rizik žadatele. Autor se nezabývá právní povahou této zprávy. Jaká je 

to forma správní činnosti? Je pro NBÚ závazná? 

 

Ke str. 79: Autor se nezabývá právní povahou stanoviska zpravodajské služby podle § 22 odst. 3 

zákona č. 186/2013 Sb. v řízení o udělení státního občanství. Je toto stanovisko pro Ministerstvo vnitra 

závazné? Jak se lze domáhat přezkoumání jeho zákonnosti? Není výluka ze soudního přezkumu podle 

§ 25 cit. zákona protiústavní? 

 

Ke str. 80: Autor se nezabývá právní povahou ani dalšími právními aspekty (závaznost, 

přezkoumatelnost apod.) stanoviska zpravodajské služby podle § 87 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb. 

v řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

 

 

 

 

 



K práci s prameny: 

 

Autor zpracoval prakticky veškerou českou speciální literaturu týkající se zpravodajských služeb. 

K literatuře z oblasti obecného správního práva se však bohužel zachoval poněkud macešsky, byť by 

se mu pro téma nepochybně hodila. Judikatury je poskrovnu, slovy tři.  

 

Na str. 37-38 autor podrobně a zajímavě popisuje vystupování příslušníků Úřadu pro zahraniční styky 

a informace, nicméně jen naprosto minimálně cituje zdroje. Odkazuje zde prakticky jen v poznámce 

pod čarou č. 61 na přednášku (nejmenovaného) „náměstka pro analytiku a zahraniční styky“, která 

„proběhla v listopadu 2015“ (nevíme kde). Byť je tato zčásti utajená citace docela příznačná pro téma, 

k němuž se vztahuje, z vědeckého hlediska je neurčitá a nedostatečná.  

 

Jinak jsou ale citace pramenů poctivé a přesné.  

 

K formální stránce práce: 

 

Autor se vyjadřuje stručně a jasně. Práce se dobře čte. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Prosím autora, aby se pokusil odpovědět na mé připomínky výše. 

 

II. 

 

Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji klasifikovat 

známkou „velmi dobře“. 

 

 

 

V Praze dne 24.5.2016 
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