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H. R. 1924 

Výbor: Výbor pro národní bezpečnost 

Název: Zákon o revizi Patriot Act 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento návrh zákona se zabývá zvýšením práv jednotlivců v oblasti soukromí při současném zachování 
vysoké úrovně národní bezpečnosti a v této souvislosti reviduje dříve přijatý Patriot Act.  

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Toto ustanovení stanovuje základní zásady, kterými by se měly všechny bezpečnostní složky a případní 
další sběratelé osobních údajů řídit.  

Zásada č. 2 obsahuje pravidlo o zvláštní ochraně citlivých osobních údajů – které jsou definovány 
v návrhu zákona o ochraně osobních údajů, taktéž projednávaný Výborem pro národní bezpečnost. Ty 
mohou být získávány ohledně jedinců, kteří jsou podezřelí z teroristické nebo jiné organizované závažné 
trestné činnosti. Ohledně jedinců, kteří takto podezřelí nejsou, mohou být získány jenom jednorázově, 
v případě potřeby systematického shromáždění je potřeba přivolení soudu. Cílem je zvýšit záruky na 
soukromí nevinných jedinců. 

Zásada č. 3 zavádí klauzuli, že pokud tomu nebrání nějaký národní bezpečnostní zájem, každý jedinec 
by měl být informován ohledně narušení svého soukromí. Tato zásada je dále rozpracována v hlavě III. 
návrhu zákona. 

2. Hlava II 

Hlava II se věnuje úpravě domovních prohlídek. Zavádí výslovnou povinnost získat pro domovní 
prohlídku vždy soudní povolení. Pro snížení administrativního nátlaku na soudy zavádí však také 
možnost tzv. hromadných povolení v případě nutnosti ověřit celou skupinu osob. 

3. Hlava III 

Zavádí povinnost informování v případě, že byly o jedinci shromážděny nebo shromažďovány jeho 
osobní údaje. Slouží zejména pro zvýšení transparentnosti a posílení práv jednotlivců. 

Par. 302 umožňuje odepření informování po třech letech pouze s povolením soudu, který musí 
objektivně zhodnotit, zda je další narušování práv sledovaného jednotlivce nezbytné. 
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Par. 303 obsahuje výjimky za účelem snížení administrativní zátěže. 

4. Hlava IV  

Sankce jsou stanoveny v širokém rozmezí, aby soud mohl reflektovat závažnost konkrétního porušení. 

5. Hlava V 

Účinnost nastává již začátkem příštího roku, aby došlo k posílení práv jedinců co nejdříve.  


