
III. 
 

N  Á  V  R  H 
 

 
ZÁKON 

ze dne ……………. 2016, 

kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
 
 

Č Á S T   P R V N Í 
 

Změna zákona o Vojenském zpravodajství 
 

Čl. I 

V zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 
Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se za část třetí vkládá nová část čtvrtá, která včetně 
nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 22 zní: 

 
„ČÁST ČTVRTÁ 

 
KYBERNETICKÁ OBRANA 

 
 § 16a 

 
Způsoby zajišťování kybernetické obrany  

 
 

 Vojenské zpravodajství je oprávněno při plnění úkolů spojených se zajišťováním 
kybernetické obrany19) využívat technické prostředky kybernetické obrany. Technické 
prostředky kybernetické obrany jsou takové prostředky, které umožňují monitorování a 
analýzu provozu sítí a služeb elektronických komunikací20).  

 
 
 
 
 
 

§ 16b 
 

Rozhodnutí o nasazení a použití technických prostředků kybernetické obrany 
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 Návrh nasazení technických prostředků kybernetické obrany podle §16a a jejich 
použití předkládá ředitel Vojenského zpravodajství prostřednictvím ministra obrany ke 
schválení vládě. 

 
 

§ 16c 
 

Součinnost 
 

Vojenské zpravodajství je oprávněno v souladu s usnesením vlády podle § 16b v 
rozsahu potřebném pro plnění úkolů zajišťování kybernetické obrany požadovat od právnické 
nebo fyzické osoby zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací22) zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení technických 
prostředků kybernetické obrany. 

_____________ 
19) § 2 odst. 9 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
 (zákon o elektronických komunikacích). 
21) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
22) § 98a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. ... /2016 Sb.“. 

 
Dosavadní části čtvrtá až šestá se označují jako části pátá až sedmá. 
 
 

Č Á S T   D R U H Á 
 

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky 
 

Čl. II 
 

V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., 
zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se v § 5 za dosavadní odstavec 3 vkládá 
nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní: 
 

„(4) Vojenské zpravodajství zajišťuje kybernetickou obranu9) včetně podpory 
ozbrojených sil při plnění jejich úkolů podle jiného právního předpisu10). 
__________ 
9) § 2 odst. 9 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 
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Č Á S T   T Ř E T Í 
 

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky 
 

Čl. III 
 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 
47/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 2 odst. 1 se za slova „systému obrany státu“ vkládají slova „včetně kybernetické 

obrany“. 
 

2. V § 2 odst. 8 se za slova „obranného systému státu“ doplňuje čárka a slova „ včetně plánu 
kybernetické obrany státu“. 
 

3. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: 
 
„(9) Kybernetickou obranou se rozumí obrana státu v kybernetickém prostoru20). 
____________ 
20) § 2 písm. a) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
kybernetické bezpečnosti).“. 

 
 

4. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova „pro jejich zpracování“ vkládají slova „a schvaluje plán 
kybernetické obrany státu a jeho změny“.  

 
Č Á S T   Č T V R T Á 

 
Změna zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích) 

 
Čl. IV 

 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 
Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 19/2012 
Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona  
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb. se mění takto: 
 
1. V § 10 odst. 1 písm. o) se za slova „§ 97“ vkládají slova „a § 98a“. 
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2.  Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně poznámky pod čarou č. 67 zní: 

 
„§ 98a 

 
(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující síť elektronických komunikací nebo 

poskytující službu elektronických komunikací je povinna, je-li o to požádána za účelem 
plnění úkolů kybernetické obrany Vojenským zpravodajstvím na základě zákona o 
Vojenském zpravodajství67), zřídit a zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro 
připojení technických prostředků kybernetické obrany.  

 
(2) Za plnění povinností podle odstavce 1 náleží právnické nebo fyzické osobě od 

žadatele úhrada efektivně vynaložených nákladů. Výši a způsob úhrady efektivně 
vynaložených nákladů stanoví prováděcí právní předpis. 

 
(3) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o připojení technických prostředků kybernetické obrany podle odstavce 1 
a s tím souvisejících skutečnostech. 

 
______________________________ 

67) §16c zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. ... /2016 Sb.“. 
 

3. V § 118 odst. 1 se na konci písmene q) slovo „nebo“ zrušuje. 
 

4. V § 118 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a 
t), která znějí: 
 

„s) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení 
technických prostředků kybernetické obrany podle § 98a odst. 1, nebo 

t) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 98a odst. 3.“. 
 

5. V § 118 odst. 22 písm. c) se za slova „odstavce 1 písm. a) až l),“ vkládají slova „s) a t),“. 
 
6. V § 119 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje. 

 
7. V § 119 odst. 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se slovo „nebo“ 

a písmeno n), které zní: 
 
„n) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 98a odst. 3.“. 
 

8. V § 119 odst. 7 se slovo „m)“ nahrazuje slovem „n)“. 
 

9. V § 150 odst. 1 se za slova „§ 43 odst. 5,“ vkládají slova „§ 98a odst. 2,“. 
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Č Á S T   P Á T Á 
 

Účinnost 
 

Čl. V 
 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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