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Výbor pro národní bezpečnost

Český model amerického kongresu 2020
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,
šestého září roku dvoutisícího dvacátého

V zájmu ochrany soukromí amerického lidu před zneužitím moderních technologií při
současném zachování akceschopnosti orgánů vyšetřujících trestnou činnost se
Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu usnesly
na tomto zákonu:

ZÁKON
O použití technologií v boji s kriminalitou
Hlava I. – Obecná ustanovení
Par. 101.
(1) Tento zákon je zvláštním zákonem k obecnému USA Freedom Act of 2015.
Stanoví-li tento zákon jiného než obecný zákon, použije se tento zákon.
(2) Pojmy užité v tomto zákoně se vykládají podle definice v USA Freedom Act of
2015, není-li stanoveno jinak.
Par. 102.
(1) Všechna ustanovení tohoto zákona musejí být vykládána se zřetelem na ústavně
zaručené právo na soukromí.
(2) Prostředků zasahujících do práva na soukromí musí být užíváno vždy tak, aby v co
největší možné míře šetřily toto právo.
Hlava II. – Odposlech a záznam komunikace
Par. 201.
(1) Policejní orgán nebo prokurátor může navrhnout vydání příkazu o nařízení
odposlechu a záznamu telefonické a internetové komunikace (dále jen
„odposlech“) podezřelého z trestného činu, hrozí-li za takový trestný čin trest
odnětí svobody nejméně na 10 let.
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(2) Takovýto návrh musí být náležitě odůvodněn. Jednotlivé důvody musejí být
dostatečně konkrétní a musí z nich vyplývat rozumná pravděpodobnost, že
použité prostředky budou sloužit k odhalení předmětné trestné činnosti.
(3) Návrh podle odst. 1 a odst. 2 posoudí soud. Bez jeho přivolení nelze odposlech
provést.
(4) Jestliže soud odposlech povolí, zároveň určí, po jakou dobu lze odposlech
provádět. Tato doba nesmí být delší než 6 měsíců a lze ji prodloužit nejvýše
dvakrát.
Par. 202.
(1) Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat, zda i nadále trvají důvody,
které vedly k vydání příkazu k odposlechu. Pominou-li tyto důvody, je povinen
odposlech ihned ukončit. Tuto skutečnost oznámí příslušnému soudu a
prokurátorovi.
(2) Pokud při odposlechu nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení, je
policejní orgán povinen záznamy bezodkladně zničit po 3 letech od
pravomocného skončení řízení.
Hlava III. – Získávání dat třetích stran
Par. 301.
(1) Policejní orgán nebo prokurátor může navrhnout vydání příkazu o povinnosti třetí
strany k zpřístupnění určitých dat o osobě podezřelé z trestného činu či o osobě,
která je osobě podezřelé z trestného činu osobou blízkou.
(2) Takovýto návrh musí být náležitě odůvodněn. Jednotlivé důvody musejí být
dostatečně konkrétní a musí z nich vyplývat rozumná pravděpodobnost, že
použité prostředky budou sloužit k odhalení předmětné trestné činnosti.
(3) Návrh podle odst. 1 a odst. 2 posoudí soud.
(4) Vydá-li soud příkaz k povinnosti třetí strany, ve svém rozhodnutí specifikuje,
která data má třetí strana povinnost zpřístupnit a určí lhůtu, v níž má třetí strana
tuto povinnost splnit.
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Par. 302.
(1) Osoba, o níž byly zpřístupněny informace podle par. 301, musí být o tomto faktu
informována bez ohledu na to, zda zjištěné skutečnosti vedly k odhalení trestné
činnosti.
(2) Informace podle odst. 1 musí být takové osobě sdělena nejpozději v den, kdy bylo
trestní řízení zastaveno, nebo při prvním soudním jednání ve věci.
Hlava IV. – Drony
Par. 401.
(1) Policejní orgány mohou při vyšetřování trestné činnosti využívat drony a pořizovat
s nimi záznamy i bez souhlasu soudu, pohybuje-li se dron výhradně ve veřejném
vzdušném prostoru.
(2) Každé použití dronu musí sledovat konkrétní účel a sloužit k prokázání domnělé
trestné činnosti.
(3) Drony nadměrně zasahující do soukromí jednotlivce vyžadují přivolení soudu
stejně jako odposlechy podle par. 201. Takovými drony nadměrně zasahujícími do
soukromí se rozumí například drony s kamerou umožňující rozpoznávání obličeje,
či drony se zařízením umožňující odposlech mezilidské komunikace.
Par. 401.
Ten, do jehož soukromí je nebo bylo použitím dronu zasaženo bez rozumného důvodu,
se může před soudem domáhat upuštění od takového jednání a požadovat finanční
odškodnění.
Hlava V. – Závěrečná ustanovení
Par. 501.
Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2021.
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