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HR. 1924 Výbor pro národní bezpečnost 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 
 

ZÁKON 

 O revizi Patriot Act 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

 

Hlava I - Zásady 1 

Par. 101.  2 

(1) Při získávání osobních údajů jednotlivců z důvodu státní bezpečnosti se jejich sběratelé musí 3 

řídit následujícími zásadami: 4 

 5 

a. je nutno maximálně respektovat soukromí jednotlivců; 6 

 7 

b. o jednotlivcích, kteří nejsou podezřelí z žádné teroristické nebo jiné organizované 8 

závažné trestné činnosti, nesmí být systematicky shromažďovány citlivé osobní 9 

údaje (jak definovány zvláštním zákonem) bez soudního povolení; 10 

c. pokud to neodporuje národní bezpečnosti, má každý právo na informování o 11 

narušení svého soukromí. 12 

Hlava II - Domovní prohlídky 13 

Par. 201.  14 

(1) Domovní prohlídky mohou být provedeny pouze na základě soudního povolení. 15 

(2) Soud může vydat  16 

a. individuální povolení pro jedinou osobu; nebo 17 

b. hromadné povolení pro skupinu osob, které jsou podezírány ze společné teroristické 18 

nebo jiné organizované závažné trestné činnosti. 19 
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Hlava III - Informování jedinců o předávání jejich osobních údajů 20 

Par. 301.  21 

(1) Každý jedinec má právo být informován komu a z jakého důvodu byly předány jeho osobní 22 

údaje, a o které osobní údaje se jednalo.  23 

(2) Toto právo mu náleží za předpokladu, že po dobu tří let nebylo prokázáno, že by byl zapojen 24 

do teroristické nebo jiné organizované závažné trestné činnosti.  25 

(3) Informování musí proběhnout do jednoho měsíce od uplynutí tříleté lhůty. 26 

Par. 302.  27 

(1) Jestliže i po třech letech stále existuje podezření, že je jedinec zapojen do teroristické nebo 28 

jiné organizované závažné trestné činnosti, ačkoliv to zatím nebylo prokázáno, soud může 29 

odložit jeho informování o jeden rok. Takto může být soud odložit informování až desetkrát.   30 

Par. 303.  31 

(2) Informační povinnost dle této hlavy se nevztahuje na případy, kdy jsou splněny všechny 32 

následující podmínky: 33 

 34 

a. jedná se o zanedbatelné množství osobních údajů; 35 

b. osobní údaje nejsou svojí povahou citlivé; 36 

c. jejich získání závažným způsobem nenarušuje soukromí jednotlivce;  37 

d. byly o daném jednotlivci získány pouze jednorázově. 38 

Hlava IV - Odškodnění 39 

Par. 401.  40 

(1) Při porušení hlav II. a III. tohoto zákona náleží jedinci kompenzace ve výši 100 až 10.000 41 

USD, dle závažnosti pochybení. O konkrétní výši rozhodne soud. 42 

Hlava V - Závěrečná ustanovení 43 

Par. 501.  44 

(1) Zbytek zákona Patriot Act zůstává nedotčen. 45 

Par. 502.  46 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  47 


