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1) Co jsou to zpravodajské služby.? 
2) Proč existují a jejich fce.?  
3) Jaké jsou druhy z.s.? 
4) Organizace z.s.? 
5) Jaké jej jejich zakotvení v bezpečnostním systému ČR?  

 



„Organizace, která provádí zpravodajství a 
další činnosti ve prospěch svého zřizovatele.“ 
 

Zpravodajství: „Je záměrná lidská činnost utajeného sběru 
zájmových utajených informací. Součástí zpravodajství je i 
ochrana vlastních utajovaných informací.„   
Podstata existence z.s. jako státní organizace:  
Organizace zajišťující zpravodajské informace, které nejsou  
získatelné pomocí ostatních informačních zdrojů  a které jsou 
důležité pro politická rozhodnutí ve věcech obrany, 
bezpečnosti, ochrany ústavního zřízení a dalších otázkách 
národního zájmu (viz např. ekonomika) 
viz také ust. §2 zák. 153/1994 Sb., o zp. službách České rep.  

 

 
 
  



V demokratických zřízeních vždy vymezena zákonem.  
Do působnosti z.s. obvykle spadají tyto jevy:  

Terorismus 
Úkolem z. s. je: Identifikovat, získat informace, iniciovat (příp. 
provádět) preventivní operace proti možným útokům, a narušovat 
přísun zdrojů.      
 Extremismus 

Úkolem z.s. je podchytit dění uvnitř skupiny a zjistit zda nedochází k 
radikalizaci činností jednotlivců či celé skupiny a k plánování konspirativních a 
jiných akcí, které by mohly v důsledku znamenat ohrožení zájmů státu. 

Kontrašpionáž 
Úkolem z.s. je bránit stát před snahami jiných států získávat zákonem 
chráněné informace a prosazovat zde vlastní zájmy, které v důsledku 
poškozují zájmy dotčené země.  
 



Organizovaný zločin 
Úkolem z. s. je: proniknout do nejvyšších struktur o. zločinu, odhalit 
konkrétní cíle a záměry, shromažďovat informace a včas je předat 
vládě a orgánům činným v trestním řízení      

Ochrana ekonomických a hospodářských zájmů státu 
Úkolem z.s. je shromažďovat informace  

o neefektivní správě státního majetku a úmyslech jej poškozovat či úmyslně 
znehodnocovat, (korupce, klientelismus atd..) 
o podezřelých finančních tocích  
o možném narušením významných odvětví energetiky, přepravní či 
telekomunikační infrastruktury 
 o úniku tajných neveřejných informací důležitých pro ekonomické zájmy 
státu 
 o aktivitách nejrůznějších finančních a podnikatelských skupin či 
samostatných osob (např.: působících ve strategických podnicích, jsou 
podezřelé z výše uvedeného jednání) 

 
 



Proliferace 
Úkolem z.s.: je odhalování a sledování konkrétních zájemců 
a získání informací o konečném příjemci, účelu a místě využití 
příslušného zařízení, materiálu, suroviny či technologie.  

Ochrana utajovaných informací 
Úkolem z.s. je chránit subjekty, které s utajenými poznatky 
pracují a preventivně vyhodnocovat a označovat klíčová místa, 
kde hrozí potenciální nebezpečí úniku. Při pokusech o nelegální 
získání utajovaných informací podniká kroky k jejich eliminaci. 
Zjišťuje pozadí rizikových aktivit, stupeň ohrožení, rozsah 
případných následků apod. 

 

 





• Informační funkce: z.s. jsou specifické 
nástroje pro získávání a ochranu utajených 
informací. 

• Zpravodajské služby mohou provádět různá 
vnitrostátní protiopatření a vlivové akce, 
tajná aktivní opatření jako nástroj 
zahraniční politiky. 
 

 
 
  



• Bezpečnostní funkce: Personální bezpečnost, 
prevence kriminality informační a komunikační 
bezpečnost, bezpečnostní poradenství. 

• Vojenské z.s.: zajišťují výkon elektronického boje a 
eventuálně speciálních sil. 

• Zpravodajské služby pochopitelně samy sobě 
zajišťují funkce: štábní, kontrolní, personalistické, 
právní, spisové, archivní, logisticko-hospodářské 
(finanční, majetkové), komunikační a počítačové, 
bezpečnostní (včetně strážní, prověřovací, 
technické), či vnitřně kontrolní. 
 

 

 
 
  



1) Podle zřizovatele 
– Soukromé  
– Státní orgán 

2) Podle směru působnosti 
– Defenzivní (kontrarozvědné, „bezpečnostní“, 

s vnitřní působností): Tyto služby svou 
zpravodajskou činnost směřují dovnitř státu  
a zaměřují se převážně na vnitřní, či z vnějšku 
pocházející, ale dovnitř vlastní země 
směřující rizika. 

  

 
  

 



Defenzivní: ust. § 5 odst. 1 z. č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky 
vymezuje vnitřní službu výčtem oblastí jejího 
zájmu:    

hrozby terorismu  
aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné 
ekonomické zájmy státu  
činnost cizích zpravodajských služeb na našem 
území  
záměry nebo činy mířící proti demokratickým 
základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR  
aktivity organizovaného zločinu  
činnosti ohrožující utajované informace  

 



- Ofenzivní (rozvědné, výzvědné, špionážní s vnější 
působností): Tyto služby zpravodajskou činnost směřují 
do zahraničí a zaměřují se na vnější hrozby, ale především 
na hájení zájmů státu. 
 

Ženevské centrum pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil 
vymezuje činnosti vnějších z.s. takto:   
 

Podpora bezpečnostní a zahraniční politiky, 
odhalování zahraničních aktivit, jež ohrožují 
bezpečnost a národní zájmy, 
informační válka, 
podpora obranného plánování, 
podpora pro vojenské operace, 
ekonomické zpravodajství, 
podpora monitorování smluv a jiných dohod. 

 
 

 



3) Podle hlavního pole zájmu  

A) - Vojenské: se zabývají militárními záležitostmi a to  
 ať již v defenzivní nebo výzvědné variantě. 
  - Civilní: se zabývají celou širokou škálou 

problematik politických, bezpečnostních a 
ekonomických, tedy všech, vyjma právě těch 
militárních. 

B) - Ústřední (Celostátní, Centrální) : zabývající se 
zpravodajskou činností celostátního charakteru. 

 - Resortní:  jsou budovány ke zcela specifickým 
účelům (např. stopováním ilegálních peněžních toků), 
popřípadě slouží jakožto podpora pro určitý resort. 

 



4) Podle kompetencí 
 V demokratických státech obvykle zpravodajské 

služby nemají výkonné pravomoci. 
V nedemokratických režimech obvykle naopak 
mají. 

5) Podle metod sběru informací 
Využívající širokou škálu metod sběru informací, nebo 
pouze některé z nich. 
Metody/zdroje: OSINT, HUMINT, SIGINT, IMINT, MASINT,  
LIAISON.  

      Takto předeslané dělení z.s. není samozřejmě jediné  
možné  a opět i zde mohou existovat mnohé rozličné 
  aspekty dělení.  

   
 
  



 



A) Z veřejnosti dostupných zdrojů: otevřené zdroje (OSINT) 
B)  Z utajených zdrojů: 

1. Kontaktní metoda – od lidí a lidmi  (HUMINT) 
2. Metody  získávání bezkontaktně technickými 

prostředky : SIGINT – rádiové zpravodajství;  
IMINT – zobrazovací zpravodajství; MASINT – 
zpravodajství vyvozené z technických příznaků.  

3. LIAISON - výměna zpravodajských informací mezi 
službami téže země a na mezinárodní úrovni.  

„V interním diskursu zpravodajců se označují jedním 
slovem jak zdroj a metodu, tak i výsledek (získanou  
informaci).“  

 



Princip vlastní bezpečnosti a utajení 
Princip nezbytné znalosti 
Princip efektivity 
Princip nezbytnosti a proporcionality 
Princip předběžné opatrnosti 
Pravidlo třetí strany 
Princip zákonnosti 



 - Zpravodajská činnost začíná zpravidla tím, že je vznesen 
požadavek na získání dosud nedostupných, ale potřebných informací. 
 -  Pokračuje se naplánováním dalšího postupu (odkud, kdo, jak, za 
jakou cenu…). 
- Následuje samotný sběr potřebných informací utajenými (ale i 
neutajenými) způsoby a prostředky – tedy to, co je exkluzivním 
specifikem zpravodajské činnosti. 
- Nasbírané surové informace musí být vhodným způsobem 
zpracovány – připraveny pro eventuální využití v další fázi. 
-   Surové informace jsou v analytickém procesu analyzovány a vyústí 
ve zpracovanou zpravodajskou informaci, která není pouhou 
sumou původních dat, ale přináší významnou přidanou hodnotu. 
-   Je vytvořen výstupní produkt, tj. odpověď na zadání 
-   Ten je předán původnímu tazateli nebo i jinému uživateli. 





Neexistují mezinárodní normy, které by 
předepisovali nebo doporučovali, jaké 
zpravodajské služby si má stát zřídit a jak mají 
dané služby vystavět svou organizaci. I toto je 
suverénním právem každé země. 
Tradičně mají zpravodajské služby tyto části: 
1) Vedení z.s. 
2) Operativní složky 
3) Analytické složky  
4) Servisní složky 
5) Týlová podpora 
 



mohou být začleněny pod různá 
ministerstva atp. 
mohou podléhat přímo vládě(např. v 
případě, že její rozpočet tvoří 
samostatnou kapitolu státního 
rozpočtu) 

 
 

 
 

 
 

 



Zpravodajské služby zřizuje a řídí vláda (moc 
exekutivní) 
V demokratických státech z.s.: 

 podléhají kontrolním orgánům 
 jsou politicky nezávislé 
 jejich činnost je vymezena zákonem (zpravidla 
nejsou nadány výkonnou mocí) 

V nedemokratických režimech je povětšinou 
role z.s. spojena s výkonnou mocí a stávají se 
tajnou policií. Výrazně ustupuje soukromí a práva 
a svobody občanů zájmům vlády.   
 



1)  zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských   službách 
ČR. 

§1  vymezuje postavení, působnost, koordinaci,  
spolupráci  a  kontrolu zpravodajských služeb, ukládání 
úkolů zpravodajským službám, podávání zpráv těmito 
službami a poskytování informací zpravodajským 
službám. 
§2 deklaruje, že zpravodajské služby mají postavení 
státního orgánu a vymezuje jejich úkoly: „Získávání, 
shromažďování a vyhodnocování informací důležitých  
pro  ochranu ústavního zřízení, významných 
ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České 
republiky.“ 
§3 vymezuje tří základní zpravodajské služby ČR. 



2) Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě 
České republiky.  

3) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. 
Tyto dva zákony mají v podstatě totožný smysl a totiž  

Upravují používání specifických zpravodajských prostředků. 
Upravují vedení evidencí obsahujících údaje o osobách a postavení 
příslušníků těchto  zpravodajských služeb. 
Upravují otázku kontroly zpravodajských služeb. 

4) Služební poměr příslušníků BIS a UZSI upravuje zákon č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 

5) Příslušníci VZ jsou ve služebním poměru vojáka z povolání 
podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů 

 



Úrovně BS  
Ústřední (Prezident, Parlament, 
Bezpečnostní rada státu, ústřední správní 
úřady) 
Územní (Krajské ú., Obecní ú.,  Obecní ú. 
obcí z rozšířenou působností a jejich 
výkonné orgány pro krizové řízení. 

Zpravodajské služby jsou samozřejmě 
součástí BS a spolu s vládou a jejími orgány 
utvářejí tzv. Zpravodajský systém státu 



 



Jedná se o  stálý pracovní výbor Bezpečnostní rady státu.  
Činnost VZČ je upraven tzv.: „Statutem výboru pro zpravodajskou 
činnost“. 

Koordinace činnosti z.s. 
Koordinace plánování a přípravných aktivit v oblasti zajišťování 
zpravodajské činnosti. 
Posouzení a projednání záměrů plánovacích a přípravných 
aktivit v  této oblasti. 
Posouzení a projednání požadavků státních orgánů v této 
oblasti.  
Projednání a vyhodnocení meziresortních připomínkových 
řízení  k materiálům vztahujícím se k této oblasti  a doporučení 
jejich projednání v BRS 
Posouzení, Projednání a koordinace základního zaměření 
činnosti  zástupců ČR ve věcně příslušných výborech  (NATO) 
Zpracování vlastních materiálů v oblasti zajištění z.č. 
 
 



Úřad pro zahraniční styky a informace (UZSI) 
Bezpečnostní informační služba (BIS) 
Vojenské zpravodajství (VZ) 

Pramenem činnosti českých zpravodajských služeb 
je zejména Bezpečnostní strategie České 
republiky a jednotlivá usnesení vlády České 
republiky kterými jsou zpravodajské služby 
úkolovány. 
Podrobnou vnitřní organizaci a činnost českých z.s. 
upravují tzv. statuty zpravodajských služeb. Tyto 
dokumenty schvaluje vláda České republiky a 
podléhají utajení. 
České z.s. nemají výkonné pravomoci 
 

 
 
 

 



Spolupráci mezi českými zpravodajskými 
službami upravuje §9 z. č. 153/1994 Sb. 
Spolupráci českých služeb se zahraničními 
službami upravuje §10 z. č. 153/1994 Sb. 
(zejména jde o orgány NATO a EU) 
Tento zákon upravuje i spolupráci s dalšími 
orgány státní správy tím, že vymezuje 
pravidla poskytování  informací od a ke 
zpravodajským službám ( spolupráce 
probíhá na základě vzájemných dohod) 
 



Civilní zpravodajská služba ČR s vnitřní působností. 
„AUDI,  VIDE, TACE“  

 - naslouchat, pozorovat, mlčet.  
BIS upravena také zákonem č. 154/1994 Sb.,  

 o Bezpečnostní informační službě.  
Podle §5 odst. 1 z. č. 153/1994 Sb., 

 BIS zabezpečuje informace:  
o záměrech a činnostech namířených  

 proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti 
České republiky, 
o zpravodajských službách cizí moci, 
o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství, 
o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo 
významné ekonomické zájmy České republiky, 
týkající se organizovaného zločinu a terorismu. 
 



Z informací webových stránek BIS a 
dostupných výročních zpráv je možno 
dovodit, že se BIS věnuje víceméně 
základním metodám sběru informací. Od 
spolupráce se z.s. na domácí půdě přes 
zahraniční LIAISON, dále OSINT, 
HUMINT, a blíže nespecifikované některé 
další technické metody sběru informací.  



Civilní zpravodajská služba  ČR s vnější působností. 
"Sine ira et studio„ 

 "bez předsudků a vášní".  
  - Vyjadřuje, službu státu,  
    a nikoli partikulárním zájmům.   

Podle §4 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb. UZSI 
zabezpečuje informace: 

mající původ v zahraničí (byť mohou být získány z území 
České republiky) 
 mající vztah k problematice, jejímž sledováním byl UZSI 
pověřen vedením státu 
Které  jsou určenému odběrateli neznámé a byly zpravidla 
získány s využitím zpravodajských prostředků. 



Na základě zjištěných informací poskytuje zejména: 
politické zpravodajství o zahraničně politických 
skutečnostech a záměrech, které mohou mít vliv 
na zájmy České  republiky;  
ekonomické zpravodajství o skutečnostech, 
které mohou mít vliv na strategické ekonomické 
zájmy, ekonomický vývoj a ekonomickou 
bezpečnost České republiky;  
bezpečnostní zpravodajství o mezinárodním 
terorismu a jiných bezpečnostních hrozbách, 
ohrožujících bezpečnostní zájmy České 
republiky a její mezinárodní závazky. 

 



Metody sběru informací UZSI:  
zpravodajská operativní práce (HUMINT),  
sběr informací pomocí technických prostředků 
(např. rádiové zpravodajství – SIGINT),  
výměna informací se zpravodajskými službami 
jiných zemí (LIAISON), 
sběr informací z vybraných otevřených zdrojů 
(OSINT),  

 Analyzuje informací ze všech zdrojů (tzv. all-
source intelligence) 

 



Vojenská zpravodajská služba ČR s vnější i vnitřní 
působností. 
VZ je upraveno také zákonem č 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství.  
Podle §4 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., 

 VZ zabezpečuje informace: 
a) mající původ v zahraničí, důležité pro  

 obranu a bezpečnost České republiky, 
b) o zpravodajských službách cizí moci  

 v oblasti obrany, 
c) o záměrech a činnostech  

 namířených proti zabezpečování obrany České republiky, 
d) o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v 
oblasti obrany České republiky. 



VZ na svých stránkách deklaruje získávání 
informací pomocí těchto metod a z těchto 
zdrojů 

 lidské zdroje (HUMINT) 
 elektronický průzkum (SIGINT) 
 obrazové zpravodajství (IMINT) 
 a otevřené zdroje (OSINT) 
Významné informace jsou získávány 
rovněž prostřednictvím bilaterální a 
multilaterální spolupráce (LIAISON).  





http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-
stb/409235100221010-akce-neptun/ 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-stb/409235100221010-akce-neptun/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-stb/409235100221010-akce-neptun/


Miloslav Kučera  
kucera@fd.cvut.cz 
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