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                VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony    
 
Návrh zákona byl do eKLEP vložen dne 3. května 2016. 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu zákona byl stanoven na 31. května 2016.  
  

Návrh zákona byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  
a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 
prostředí, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu 
vlády, Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum  
a inovace, Kanceláři prezidenta republiky, NBÚ, BIS, ÚZSI, Úřad pro ochranu osobních údajů, krajské úřady, ČMKOS, Hospodářská komora.  
 K návrhu zákona uplatnily zásadní připomínky: Úřad vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Ministerstvo 
vnitra, ÚZSI, BIS, NBÚ, Ministerstvo zahraničních věcí, Hospodářská komora České republiky, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a Úřad pro ochranu osobních údajů.     
 Veškeré zásadní připomínky MZV, HKČR, Úřadu vlády ČR – ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, MS, MPO, MF  
a ÚOOÚ  byly řádně vypořádány.   
 Zásadní připomínky MV, NBÚ, BIS, ÚZSI a ČTÚ byly vypořádány formou vytvoření pracovní skupiny, složené ze zástupců 
uvedených připomínkových míst. Pracovní skupina se na základě svých jednání ze dne 26. 7. a 23. 8. 2016 a průběžných konzultací shodla 
na znění návrhu zákona, který je předkládán do dalšího legislativního procesu.             
 
 Návrh zákona je k dalšímu legislativnímu procesu předkládán bez rozporu. 
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OZNAČENÍ 
PŘIPOMÍNK

O- 
VÉHO 
MÍSTA  

 UPLATNĚNÁ PŘIPOMÍNKA VYPOŘÁDÁNÍ 

Bezpečnostní 
informační 

služba  

Obecně Požadujeme návrh upřesnit v otázce vymezení 
pravomocí spojených s prováděním kybernetické 
obrany.  
Odůvodnění:  
Návrh v předložené podobě považujeme za nejasný.  
V části třetí návrhu (změna zákona o zajišťování obrany 
České republiky) je kybernetická obrana definována 
jako obrana státu v kybernetickém prostoru. Za obranu 
státu je podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona  
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, považován souhrn 
opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, 
principů demokracie a právního státu, ochrany života 
obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. 
Obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému 
obrany státu (navrhováno doplnění znění „včetně 
kybernetické obrany“), přípravu a použití 
odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním 
obranném systému.  
V části druhé návrhu (změna zákona o zpravodajských 
službách České republiky) je uvedeno, že Vojenské 
zpravodajství zajišťuje kybernetickou obranu včetně 
podpory ozbrojených sil při plnění jejich úkolů podle 

A K C E PT OV Á NO. 
Text návrhu zákona byl v rámci činnosti pracovní 
skupiny upraven v souladu s uplatněnou připomínkou.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSADKEYGNI)



3 
 

jiného právního předpisu.  
V části první návrhu (změna zákona o Vojenském 
zpravodajství) jsou definovány technické prostředky 
kybernetické obrany, a to jako „prostředky, které 
umožňují monitorování a analýzu provozu sítí a služeb 
elektronických komunikací“.  

Výše uvedená ustanovení nelze podle našeho názoru vyložit 
jinak, než že kybernetická obrana České republiky bude 
zajišťována výhradně prostřednictvím monitorování a 
analýzy provozu sítí a služeb elektronických komunikací. 
Mimo prostředků technických nejsou žádné jiné prostředky 
kybernetické ochrany v návrhu upraveny. Výrazy „použití 
odpovídajících sil“ či „podpora ozbrojených sil“ však 
evokují činnosti širšího rozsahu. Monitorování  
a analýzu lze podřadit pod zabezpečování informací. Dle 
Závěrečné zprávy RIA (popis varianty IV., poslední odstavec) 
však provádění kybernetické obrany „by alespoň v určitém 
rozsahu aktivní činností přesahující rámec zabezpečování 
informací bylo“. Právě  
pro provádění této aktivní (blíže nespecifikované) činnosti 
však podle našeho názoru předložený návrh nezakládá žádný 
právní podklad. 

BIS Část první - 
Změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16a 

Navrhujeme do § 16a doplnit, že využitím technických 
prostředků kybernetické obrany nedochází ke zjišťování 
obsahu komunikace, nebo případně zjišťování obsahu 
komunikace prostřednictvím těchto nástrojů povolit, 
avšak za současného nastavení jednoznačných 
podmínek této činnosti a kontrolních mechanismů.      
 
Odůvodnění: 
Z technického hlediska prostředky, prostřednictvím 

AKCEPTOVÁNO: 
Text návrhu zákona byl upraven ve smyslu připomínky 
tak, že využití technických prostředků kybernetické 
obrany se považuje za použití zpravodajské techniky 
podle zákona o Vojenském zpravodajství. Odposlechy, 
ukládání zpráv nebo jiné druhy zachycení nebo 
sledování zpráv  
a s nimi spojené zpracovávání údajů nebo informací 
vážících se ke konkrétní osobě v souvislosti s využitím 
zpravodajské techniky tedy podléhá existujícím 
výkonným podmínkám  
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kterých by Vojenské zpravodajství mělo monitorovat  
a analyzovat sítě a služby elektronických komunikací,  
s největší pravděpodobností budou umožňovat získávat 
zároveň i obsah komunikace. To, že prostřednictvím 
těchto technických prostředků nebude Vojenské 
zpravodajství oprávněno sledovat obsah komunikace 
konkrétních osob, je uvedeno pouze v důvodové zprávě. 
Dle našeho názoru je třeba pro předcházení případným 
nejasnostem toto včlenit přímo do zákona, a to právě  
z důvodu, že technicky budou používané prostředky  
s největší pravděpodobností schopné získávat kromě 
obecných dat o provozu sítí i další, hlubší, vrstvy obsahu 
sledované datové komunikace, jakými jsou informace  
o typu využívané služby (webové stránky, email, chat, 
atd.), stejně jako údaje i o vrstvě o řád hlubší (obsah 
samotné komunikace), kde již je bezpodmínečně třeba 
rozhodnutí soudu o povolení použití technických 
prostředků (prostředků zpravodajské techniky 
Vojenského zpravodajství). 
Zároveň v této souvislosti opět narážíme na rozpor 
popsaný v úvodní připomínce, tj. nesoulad, který podle 
našeho názoru existuje mezi vymezením technických 
prostředků kybernetické ochrany v části první návrhu  
a celkovým pojetím oprávnění nově přiznávaných 
Vojenskému zpravodajství v kontextu definice obrany 
státu. Při nasazení ozbrojených sil z povahy věci 
dochází (nebo minimálně nelze předem vyloučit,  
že dojde) k zásahu do práv a svobod osob. Má-li se 

a kontrolním mechanismům.    
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Vojenské zpravodajství účinně zapojit do podpory 
nasazených ozbrojených sil, je stěží představitelné, aby 
jeho každý jednotlivý úkon zasahující do práv osob byl 
povolován soudem. Jinými slovy, považujeme  
za nemožné, že by se Vojenské zpravodajství účastnilo 
nasazení ozbrojených sil (tedy de facto válečných 
operací) a řídilo se přitom stávajícími pravidly 
stanovenými pro státní orgán, jehož výlučným úkolem  
je zabezpečování informací.  
Domníváme se, že popsaného rozporu je si zřejmě 
vědom i předkladatel, když v Závěrečné zprávě RIA  
v kapitole Popis existujícího právního stavu v dané 
oblasti, v závěru části Ad 4) uvádí, že znění zákonů 
upravujících činnost zpravodajských služeb a Policie 
ČR „...zejména ohledně tzv. specifických prostředků 
získávání informací, zdaleka nestíhá překotný vývoj  
v této oblasti a nepostihuje tak všechny možnosti, které 
dnešní kybernetický prostor nabízí.“. Považujeme  
za sporné, zda předložený návrh v tomto směru přináší 
posun, když činnost, u které z povahy věci bude docházet 
k zásahům do práv osob, váže (v části, kdy k těmto 
zásahům dochází) právě na pravidla „nestíhající 
překotný vývoj“ v dané oblasti (oblasti kyberprostoru). 
Vyvstává otázka, zda by z tohoto hlediska nebylo 
vhodnější oprávnění navázané na činnost ozbrojených 
sil svěřit přímo Armádě České republiky, která má 
činnosti spojené s obranou státu ve své působnosti a má 
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pro ně nastavena vyhovující pravidla.  

BIS Část první a 
druhá - Změna 
zákona o 
Vojenském 
zpravodajství a 
změna zákona 
o 
zpravodajskýc
h službách 
České 
republiky 

Navrhujeme vysvětlit zamýšlené principy spolupráce 
Vojenského zpravodajství s dalšími subjekty při výkonu 
kybernetické ochrany a případně materiál v tomto 
směru doplnit. 
Odůvodnění: 
Zajišťování kybernetické obrany je novou působností 
Vojenského zpravodajství. Závěrečná zpráva RIA při 
výběru varianty IV. akcentuje výhody svěření této 
působnosti jedinému subjektu v porovnání  
s variantou spočívající v rozdělení výkonu kybernetické 
obrany mezi více orgánů státu (Armáda ČR + 
zpravodajské služby). Přes tuto koncentraci působnosti 
je však zřejmé, že výkon kybernetické obrany se bude do 
určité míry překrývat s činností jiných subjektů 
vykonávajících působnost v kyberprostoru v rámci 
kybernetické bezpečnosti v širším smyslu (NBÚ, národní 
CERT, zpravodajské služby, Policie ČR).  

Na rozdíl od zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon  
o kybernetické bezpečnosti), který upravuje práva povinnosti 
osob i působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, včetně vydávání varování v případě 
ohrožení v případě ohrožení kybernetické bezpečnosti a 
postupů řešení při vzniku bezpečnostního incidentu, není 
v předloženém materiálu otázka součinnosti v případě zjištění 
ohrožení kybernetického prostoru vůbec řešena. Otázkou tedy 
je, jak bude v takových případech postupováno, komu bude 
informace o případném ohrožení předána, v jakém režimu 

VYSVĚTLENO.  
V rámci jednání pracovní skupiny byly vyjasněny další 
možné varianty budoucí vzájemné spolupráce, přičemž 
podmínky a rozsah jejího konkrétního vymezení je 
však v daném okamžiku předčasné definovat. Tato 
spolupráce totiž kormě jiného závisí na technických 
prostředcích  
a podmínkách jejich umístění a užití stanovených 
vládou.           
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bude probíhat případná výměna informací získaných v 
souvislosti se zajišťováním kybernetické obrany, jaká bude 
další využitelnost takto získaných údajů apod. 

Český 
telekomuni-
kační úřad  

§16b Novela zákona o Vojenském zpravodajství zavádí nový prvek 
kontroly, resp. schvalovacího procesu. Na základě návrhu 
Vojenského zpravodajství (předkládá ředitel) by měla 
schvalovat nasazování a používání technických prostředků 
vláda jako kolektivní orgán v rámci moci výkonné, což je 
odlišná úprava od dosavadní praxe především u 
zpravodajských prostředků využívaných podle § 97 zákona o 
elektronických komunikacích. V těchto případech dochází k 
nasazení zpravodajských prostředků cestou moci soudní 
(soudce vrchního soudu), tedy složky státní moci odlišné od 
moci výkonné kam patři i Vojenské zpravodajství. 
 
ČTÚ navrhuje z tohoto důvodu zvážit variantu, zda by 
schvalování a také i kontrola před samotným nasazením 
zpravodajského prostředku neměla být (stejná jako v jiných 
případech) na posouzení nezávislé soudní moci. 

VYSVĚTLENO. 
Pro účely kybernetické obrany bude vláda 
schvalovat umístění technických prostředků 
kybernetické obrany a současně podmínky jejich 
používání. Pro zajištění podmínek plnění úkolů 
obrany v kybernetickém prostoru je postup pro 
schválení umístění a podmínek užití vládou 
v rozsahu vytvoření rámce pro výkon 
kybernetické obrany zcela nezbytný, neboť 
případě obrany obecně, ale v kybernetickém 
prostoru zvláště, hraje jednu z rozhodujících rolí 
časový faktor.              
 
Pokud půjde o odposlechy, ukládání zpráv nebo 
jiné druhy zachycení nebo sledování zpráv  
a s nimi spojené zpracovávání údajů nebo 
informací vážících se ke konkrétní osobě 
v souvislosti s využitím zpravodajské techniky, 
bude i nadále využíváno stejných, již existujících 
výkonných podmínek a kontrolních mechanismů, 
neboť se bude jednat o činnost i v tomto případě 
považovanou za standardní zpravodajskou 
činnost.     

ČTÚ Část čtvrtá, 
novel. bod 9 

ČTÚ upozorňuje, že z důvodové zprávy není zřejmé, který 
subjekt bude předkladatelem návrhu nařízení vlády o 
stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených 
nákladů zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení 
technických prostředků kybernetické obrany do sítě, zda 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je gestorem zákona o 
elektronických komunikacích nebo Ministerstvo obrany jako 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl v příslušné části upraven tak,  
že pro stanovení výše a způsobu úhrady efektivně 
vynaložených nákladů zřízení a zabezpečení rozhraní 
pro připojení technických prostředků kybernetické 
obrany do sítě bude provedeno vyhláškou, k jejímuž 
vydání bude zmocněno Ministerstvo obrany.   
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gestor zákona o Vojenském zpravodajství, popřípadě ve 
spolupráci obě ministerstva. 
Ze skutečnosti, že k návrhu zákona je návrh budoucího 
nařízení vlády předložen by bylo možno usuzovat, že to bude 
Ministerstvo obrany, kde bude legislativním garantem pro 
dané nařízení vlády, ale z důvodu jistoty ČTÚ navrhuje tuto 
skutečnost dopracovat do důvodové zprávy. 

 

Hospodářská 
komora ČR 
(„HKCR“) 

ČÁSTI 
PRVNÍ Změna 
zákona o 
Vojenském 
zpravodajství, 
Čl. 1., ČÁST 
ČTVRTÁ – 
Kybernetická 
obrana, 
ustanovení § 
16a až § 16c 

Navrhujeme zpřesnění termínů „kybernetická obrana“ a 
„technické prostředky kybernetické obrany“, včetně možnosti 
účinného přezkoumání nasazení technických prostředků a 
specifikace „zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení 
technických prostředků kybernetické obrany“. 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh v takto nejasném znění vytváří velkou 
nejistotu spojenou s plněním předpokládaných povinností, 
včetně časového horizontu, který předpokládá účinnost do 15 
dní od vyhlášení novely zákona. 
 

AKCEPTOVÁNO: 
Návrh zákona byl v uvedeném smyslu upřesněn,  
a to na základě doporučení pracovní skupiny. Obsah 
pojmu kybernetická obrana („Obsahem kybernetické 
obrany je souhrn činností směřujících k vytvoření 
účinného systému obrany v kybernetickém prostoru a 
příprava a použití sil  
a technických prostředků podle zákona  
o Vojenském zpravodajství, jimiž je zajišťována 
obrana státu v kybernetickém prostoru.“ - § 2 odst. 1 
novely zákona o zajišťování obrany ČR)  je podřízen 
skutečnosti, že se jedná o obranu vykonávanou na 
základě všech organizačních zásad, jako je tomu u 
obrany standardní, liší  
se pouze prostor jejího výkonu, a tím je prostor 
kybernetický, kterému je podřízena povaha užívaných 
technických prostředků (nově v návrhu zákona 
definovaných tak, aby tato definice nebyla limitující 
do budoucna s ohledem na technický vývoj v této 
oblasti).          
 
Současně je však také nutné přihlédnout k tomu, že 
krátká doba legisvakance byla stanovena  
po zvážení všech dopadů navrhované regulace, tedy 
také zásahů do práv návrhem zákona stanovených 
osob, přičemž byla zohledněna skutečnost, že realizace 
těchto povinností nenastane jednotně pro všechny 
povinné osoby  
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ke dni nabytí účinnosti zákona. V praxi se bude se 
jednat  
o postupný proces, který bude s potenciálně 
oslovovanými subjekty projednáván. Vzhledem ke 
specifické povaze elektronických komunikací bude 
vždy základem vzájemná dohoda Vojenského 
zpravodajství s dotčeným subjektem. Jednostranné 
uplatňování práva na součinnost  
se zásadně nepředpokládá.  

HKCR ČÁSTI TŘETÍ 
Změna zákona 
o zajišťování 
obrany České 
republiky, Čl. 
III., bod 3, 
ustanovení § 2 
odst. 9) 

Navrhujeme zpřesnit termín „kybernetická obrana“. 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh by měl přesně definovat oblast 
kybernetické obrany státu a rozdíl a společné úkoly v rámci 
zajištění kybernetické bezpečnosti.   
 

AKCEPTOVÁNO: 
Definice kybernetické obrany byla v návrhu zákona 
upřesněna, a to na základě doporučení pracovní 
skupiny tak, aby došlo k provázání tohoto pojmu s jeho 
obsahem, tedy úkoly kybernetické obrany (k tomu také 
viz předcházející připomínka) (viz definice uvedená  
v předcházejícím vypořádání).    
Obsah pojmu kybernetická obrana je podřízen 
skutečnosti, že se jedná o obranu vykonávanou  
na základě všech organizačních zásad, jako  
je tomu u obrany standardní, liší se pouze prostor 
jejího výkonu, a tím je prostor kybernetický, kterému 
je podřízena povaha užívaných technických prostředků 
(nově v návrhu zákona definovaných tak, aby tato 
definice nebyla limitující do budoucna s ohledem na 
technický vývoj v této oblasti).  
Určité přesahy mezi kybernetickou obranou  
a kybernetickou bezpečnostní lze z povahy prostředí 
kybernetického prostoru předpokládat, ale spíše jen 
proto, že obě aktivity mají společný cíl, a tím je 
ochrana kybernetického prostoru před útoky. Pro 
plnění jednotlivých úkolů pak bude rozhodující 
příslušná zákonná úprava, tedy pro kybernetickou 
bezpečnost bude stěžejní zákon  
o kybernetické bezpečnosti, zatímco  
pro kybernetickou obranu plán kybernetické obrany 
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státu podle zákona o zajišťování obrany České 
republiky. Bližší vymezování vzájemného vztahu 
v zákoně není nutné (a ani žádoucí). 

HKCR K ČÁSTI 
ČTVRTÉ 
Změna zákona  
o elektronic- 
kých komuni- 
kacích  
(bod 2 – nový  
§ 98a) 

Navrhujeme zpřesnění povinnosti „zřídit a zabezpečit  
v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení 
technických prostředků kybernetické obrany“. 
Odůvodnění: 
Touto úpravou má dojít k uložení nové povinnosti osobám 
zajišťujícím síť elektronických komunikací  
a osobám poskytujícím službu elektronických komunikací, 
která spočívá ve „zřízení a zabezpečení  
v určených bodech sítě rozhraní pro připojení technických 
prostředků kybernetické obrany.“ Jedná se o nejasné 
vymezení povinnosti, a ačkoliv je nová povinnost 
konstruována obdobně jako povinnost dle  
§ 97 zákona o elektronických komunikacích pro odposlechy, 
liší se tím, že vlastně není jasné o jaký typ sledování či 
kybernetické obrany se jedná. Zejména  
v oblasti zabezpečení je specifikace náležitostí takového 
opatření nezbytná pro zcela jasné vymezení povinnosti  
a jejího případného budoucího plnění, které by mělo být 
věcně upřesněno, stejně jako mělo být jasně stanoveno, o jaké 
body sítě může jít, a na jaké vrstvě sítě má docházet ke 
sledování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Pro účely zajištění obrany České republiky 
v kybernetickém prostoru, tedy v digitálním prostředí 
umožňujícím vznik, zpracování  
a výměnu informací, tvořeným informačními systémy, 
a službami a sítěmi elektronických komunikací, je 
zaváděna povinnost právnických  
a fyzických osob, která je obdobou povinností 
ukládaných v části třetí zákona č. 222/1999 Sb.,  
o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účely obrany standardní 
(např. povinnost „poskytovat na žádost příslušných 
správních úřadů a orgánů územních samosprávných 
celků údaje a informace  
v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy  
a realizace opatření v zájmu zajišťování obrany státu“ 
nebo povinnost „vlastníků nebo provozovatelů objektů 
důležitých pro obranu státu zabezpečit 
provozuschopnost těchto objektů  
pro účely zajištění obrany státu a umožnit jejich užití k 
těmto účelům“). Tyto povinnosti nemohou být 
ukládány zcela popisným způsobem, protože jednak se 
mohou individuálně lišit podle aktuálních potřeb 
odražení útoku, jednak v době provedení úpravy nelez 
předvídat věcný, organizační nebo technologický 
vývoj v dané oblasti. Úprava tedy proporcionálně 
odpovídá podmínkám uložení povinností právnickým 
nebo fyzickým osobám pro případy zajišťování 
standardní obrany, liší se pouze prostředím,  
ve kterém bude povinnost realizována.       
 
Předkladatel sám uvádí, že povinnost ukládaná 
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právnickým nebo fyzickým osobám v nově 
navrhovaném znění § 98a zákona o elektronických 
komunikacích je formálně zpracována obdobně, jako 
je tomu v § 97 téhož zákona provedeno  
ve prospěch Policie České republiky, Bezpečnostní 
informační služby nebo Vojenského zpravodajství, kde 
je navíc účel uložení povinnosti provázán na zcela 
obecně formulovaný odkaz nenormativní povahy, tedy 
odkaz na „účely stanovené zvláštním právním 
předpisem“. 
Nově je tato povinnost zcela jednoznačně definována 
usnesením vlády, kterým bude schváleno umístění 
prostředků kybernetické obrana a podmínky jejich 
použití, tedy zcela jednoznačným, předvídatelným a 
obecně dostupným způsobem budou známy parametry 
tohoto umístění. 
Současně je nutné přihlížet také k tomu, že umístění 
technických prostředků kybernetické obrany nebude 
celoplošným výkonem povinnosti za stejných 
podmínek. Každé takové umístění bude s jednotlivým 
nositelem povinnosti projednáno a bude pro ně 
uzavřena smlouva,  
a tedy výhrady připomínkového místa nepochybně 
nejsou na místě (v tomto smyslu bude také doplněna 
důvodová zpráva).   
V oblasti kybernetické obrany bude vzájemná dohoda 
primární a zásadní, neboť jenom tak lze v praxi zajistit 
funkčnost použitých prostředků.  
 
Pokud se týká možnosti vynucení plnění povinnosti 
využitím sankčních mechanismů (pokut), předkladatel 
návrhu zákona považuje takové případy za zcela 
výjimečné, využitelné tam, kde by byly bytostně 
ohroženy zájmy státu  
a jeho svrchovanost a nositel předmětné povinnosti by 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSADKEYGNI)



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postoj k návrhu vypořádaní: 
1.       
Vypořádání připomínek HK ČR k ČÁSTI PRVNÍ,  
Čl. I., změna zákona o Vojenském zpravodajství  
a k ČÁSTI ČTVRTÉ Změna zákona o elektronických 
komunikacích (bod 2 – nový § 98a) – chybí garance 
zbavení povinné osoby odpovědnosti za škody 
v souvislosti s plněním povinností:  

Požadujeme, aby byla zákonem garantována bezúhonnost 
v případech, kdy na sebe instalace technických prostředků 
kybernetické obrany může vázat provoz a způsobovat 
výpadky sítě - považujeme  
za nezbytné, aby zákon zbavoval podnikatele zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací v souvislosti s plněním 
povinností stanovených zákonem o vojenském zpravodajství 
a zákonem o elektronických komunikacích odpovědnosti vůči 
příslušným orgánům  
a účastníkům za výpadky sítě či služeb způsobené nasazením 
technických prostředků kybernetické obrany. 

2.       
Vypořádání připomínky HK ČR k ČÁSTI ČTVRTÉ 
Změna zákona o elektronických komunikacích (bod 

zcela striktně odmítal spolupráci.  
K zajištění objektivity pak v daném (mimořádném) 
případě přispěje i to, že orgánem projednávajícím 
správní delikt bude ČTÚ, který tak bude moci posoudit 
každý případ  
i z odborného hlediska.   
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2 – nový § 98a) – nesouhlasíme s vysvětlením:  

Nežádáme zcela popisný způsob pojetí definice, ale garanci 
toho, že nebude moci být povinnost vykládána extenzivně, tj. 
bude umožnovat nasazení aktivních prvků. Proto navrhujeme 
zcela obecné zpřesnění povinnosti v § 98a, odst. 1):  

„Právnická nebo podnikající 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 
ve vhodných bodech své sítě rozhraní pro připojení 
pasivních prvků technických prostředků kybernetické 
obrany68).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stanovisko Ministerstva obrany k postoji 
připomínkového místa:  
K bodu 1. stanoviska uvádíme:  
Váš požadavek akceptujeme. V normativním textu 
bude doplněno ustanovení vylučující odpovědnost 
provozovatele sítí elektronických komunikací v těch 
případech, kdy nesplnění jemu zákonem uložené 
povinnosti bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti 
s připojením pasivních  
a aktivních prvků technických prostředků kybernetické 
obrany.         
  
K bodu 2. stanoviska uvádíme:   
Vámi navrhované řešení akceptuje s jedinou výhradou, 
a to, že považujeme pro výkon kybernetické obrany 
stanovit povinnost připojení pasivních i aktivních 
prvků technických prostředků kybernetické obrany za 
naprosto nezbytné. Kybernetická obrana je zajišťována 
v rámci obrany státu podle zákona o zajišťování 
obrany České republiky, a tedy nelze připustit,  
že vládou budou schváleny k užití jejího výkonu 
pasivní a aktivní prvky technických prostředků 
kybernetické obrany, přičemž objektivně by byly 
využitelné pouze prvky pasivní.  V úvahu je však 
nutné vzít také skutečnost, že vláda současně s těmito 
prvky stanoví podmínky jejich užití,  
a tedy je vyloučeno, že připojení těchto prvků bylo 
realizováno bez předem známých podmínek (navíc 
předpokladem pro připojení prvků bude vždy uzavřená 
dohoda s provozovatelem sítí elektronických 
komunikací). V této souvislosti je proto nezbytné, aby 
obrana státu v kybernetickém prostoru využívala 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSADKEYGNI)



14 
 

 

 

 

 

 

Závěr: 
 
 
 

komplexního souboru prvků  
a nebyla limitována tím, že nebude moci využít 
existujících prvků, pro jejichž užití byla vytvořena 
právní překážka.      
 
    

Ministr pro 
lidská práva, 

rovné 
příležitosti  

a legislativu 

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace (RIA) 

Požadujeme upravit Závěrečnou zprávu, aby odpovídala svou 
strukturou a obsahem platnému znění Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA), které jsou účinné od 3. 2. 
2016. 
Odůvodnění: 
Ačkoliv se předkladatel stručně zmiňuje v Důvodové zprávě o 
zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu, dle 
platného znění Obecných zásad mají být v rámci Závěrečné 
zprávy RIA zhodnoceny dopady na bezpečnost nebo obranu 
státu v rozsahu, který je v Obecných zásadách popsán. 

AKCEPTOVÁNO: 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace byla 
upravena podle znění Obecných zásad  
pro hodnocení dopadů regulace účinného od 1. 2. 
2016, tedy včetně užití požadovaných šablon.    

Ministerstvo 
financí 

 Upozorňujeme na zjevné nedopatření spočívající v tom, že do 
materiálu je zařazen návrh usnesení vlády, týkající se 
novelizace jiného zákona, a to zákona  
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 

AKCEPTOVÁNO: 
Omylem předložený návrh usnesení vlády byl opraven 
tak, aby obsah usnesení odpovídal předloženému 
návrhu zákona a v souvislosti s ním vedeným 
legislativním řízením. 

Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu 

 Návrh zákona nově stanoví pro právnické nebo fyzické osoby 
zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující 
službu elektronických komunikací povinnost, je-li o to 
požádána za účelem plnění úkolů kybernetické obrany 
Vojenským zpravodajstvím na základě zákona o Vojenském 
zpravodajství, zřídit a zabezpečit v určených bodech své sítě 
rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické 
obrany. Výše a způsob úhrady efektivně vynaložených 
nákladů za zřízení a zabezpečení rozhraní má stanovit 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl v příslušné části upraven tak,  
že pro stanovení výše a způsobu úhrady efektivně 
vynaložených nákladů zřízení a zabezpečení rozhraní 
pro připojení technických prostředků kybernetické 
obrany do sítě bude provedeno vyhláškou, k jejímuž 
vydání bude zmocněno Ministerstvo obrany.   
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prováděcí právní předpis, konkrétně nařízení vlády. V 
materiálu však není určen zpracovatel tohoto nařízení vlády, 
když dle obecných zvyklostí tímto bývá obvykle gestor 
zákona, ve kterém je obsaženo zmocnění k vydání nařízení 
vlády, v tomto případě tedy Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, které je gestorem zákona o elektronických 
komunikacích. Vzhledem k tomu, že nové povinnosti se 
stanoví pro účely zabezpečení úkolů Vojenského 
zpravodajství na úseku kybernetické obrany, mělo by 
zpracovatelem nařízení vlády být Ministerstvo obrany. Je 
také obvyklé, že výše a způsob úhrady efektivně 
vynaložených nákladů se stanoví formou vyhlášky, nikoliv 
nařízením vlády (např. vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení 
výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na 
odposlech a  záznam zpráv, na uchovávání a poskytování 
provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací 
z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby). 
Požadujeme proto, aby výše a způsob úhrady nákladů byl 
stanoven formou vyhlášky, jejímž zpracovatelem bude 
Ministerstvo obrany. Se stanovením výše a způsobu úhrady 
nákladů nařízením vlády by bylo možné souhlasit pouze v 
případě doplnění návrhu usnesení vlády o úkol pro ministra 
obrany připravit návrh nařízení vlády o stanovení výše a 
způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů zřízení a 
zabezpečení rozhraní pro připojení technických prostředků 
kybernetické obrany do sítě. 

Ministerstvo 
vnitra   

Obecně Návrh úpravy působnosti Vojenského zpravodajství  
v oblasti kybernetické obrany trpí problémem nedostatečné 
úpravy jeho kompetencí tak, aby mohlo opravdu efektivně 
kybernetickou obranu uskutečňovat. Novela tak postrádá 
(alespoň v obecných termínech) vymezení možností využít 
prostředky k provádění aktivní obrany, kterou je nutné 
k zajištění bezpečnosti  
a obranyschopnosti České republiky provádět. Předložené 
znění novely navíc zužuje možnosti aktivit (technických 

A K C E PT OV Á NO. 
Text návrhu zákona byl v rámci činnosti pracovní 
skupiny upraven v souladu s uplatněnou připomínkou.  
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prostředků), které je možné v rámci kybernetické obrany 
provádět, a to pouze na monitorování a analýzu provozu sítí a 
služeb elektronických komunikací, což samo o sobě 
kybernetickou obranu České republiky skutečně nezajistí. 
Takovým vymezením není ani možné případné další obranné 
aktivity (např. hackback apod.) podřadit pod aktivity 
Vojenského zpravodajství ani při extenzivním výkladu jeho 
stávajících kompetencí. 
Dovolujeme si v tomto směru odkázat na zprávu RIA, 
konkrétně na druhý odstavec na její str. 4 (začínající slovy „V 
návaznosti na kybernetickou bezpečnost...“), ve kterém jsou 
popsána základní východiska zajišťování kybernetické 
obrany. Ta by měla být dále rozpracována a promítnuta do 
vlastního textu zákona, včetně úpravy základních pravomocí 
k opravdu obranným aktivitám (tj. k širokému spektru 
operací v kybernetickém prostoru, které by bylo schopno 
aktivního využití prostředků kybernetické obrany a bylo by 
schopno eliminace závažných kybernetických útoků 
mířených proti České republice a jejím zájmům 
Nyní navržené znění zákona tedy podle našeho mínění 
nepokrývá požadovaný a pro zajištění bezpečnosti 
a obranyschopnosti České republiky nutný rozsah aktivit. Ve 
svém důsledku tak navrhovaná právní úprava pravděpodobně 
nebude dostatečně účinná a vzhledem k důrazu kladenému na 
monitorování a analýzu provozu sítí může být návrh 
nepřijatelný pro značnou část odborné i široké veřejnosti. 
Je ostatně kruciální otázkou, zda by kybernetická obrana 
měla být řešena způsobem navrhovaným předkladatelem. Ten 
představuje zásadní modifikaci kompetencí jak v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, tak  
i v oblasti obrany České republiky a rozšiřuje portfolio úkolů 
Vojenského zpravodajství. V současné době má klíčovou roli 
v oblasti kybernetické bezpečnosti Národní bezpečnostní 
úřad, nově by vedle něj měla disponovat významnými 
kompetencemi též jedna ze zpravodajských služeb České 
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republiky. Máme předně za to, že návrh nedefinuje 
jednoznačným způsobem dělbu působností obou uvedených 
státních orgánů. Dále konstatujeme výrazný posun 
v charakteru činnosti Vojenského zpravodajství, neboť to se 
vedle role toho, kdo zpravodajsky zabezpečuje obranu České 
republiky, stává i subjektem odpovědným za část obrany 
České republiky, a tedy vstupuje do sféry náležející do 
působnosti ozbrojených sil. Není zřejmé, proč se jedna 
dimenze obrany, tj. obrana v kyberprostoru, vyjímá v rámci 
resortu obrany z působnosti ozbrojených sil  
a svěřuje do portfolia úkolů státního orgánu sice 
s ozbrojenými silami bytostně spjatého, avšak právně 
odděleného a s velmi specifickým postavením a charakterem 
práce, zatímco obrana v jiných dimenzích (zjednodušeně na 
souši a ve vzduchu) zůstává ozbrojeným silám. Argumenty 
uvedené v důvodové zprávě, respektive ve vyhodnocení 
dopadů regulace podle našeho názoru nejsou dostatečné. 
Nejasné hranice mezi navrhovanou působností Vojenského 
zpravodajství a dalšími zainteresovanými státními orgány je 
dána právě tím, že se kybernetická obrana odnímá 
ozbrojeným silám, a tudíž vyjímá z doposud zřejmého rámce 
možného nasazení ozbrojených sil. Ten je podle našeho 
mínění založen mj. na zásadě subsidiarity, tj. ozbrojené síly 
nastupují v situaci, kdy již není možno problematickou 
situaci vyřešit silami civilní správy. V tomto kontextu nelze 
ani opomenout již existující kompetenci ozbrojených sil rušit 
provoz elektronických komunikací podle § 42b zákona 
o ozbrojených silách České republiky, což potvrzuje, že se 
s působením ozbrojených sil v této oblasti počítá. 
Považujeme za vhodné poukázat rovněž na zahraniční řešení 
institucionálního zabezpečení kybernetické obrany [např. ve 
Spojených státech amerických, Velké Británii či v 
Nizozemsku jsou US Cyber Command, Joint Force Cyber 
Group, respektive Defensie Cyber Commando součástí 
ozbrojených sil a působí vedle (vojenských) zpravodajských 
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a bezpečnostních služeb, byť v těsné součinnosti s nimi, 
včetně případných personálních unií]. Jsme si vědomi znění 
úkolu C.9.01. obsaženého v usnesení vlády ze dne 25. května 
2015 č. 382, nicméně se domníváme, že by předkladatel měl 
minimálně zvážit, zda by nebylo vhodnější problematiku 
kybernetické obrany svěřit, respektive ponechat plně 
v působnosti ozbrojených sil, potažmo Armádě České 
republiky, zatímco Vojenské zpravodajství by plnilo v této 
oblasti úkoly související s jeho dosavadní působností. 
 
V navrhované části čtvrté zákona o vojenském zpravodajství 
je poměrně obecně definováno využití technických 
prostředků kybernetické obrany umožňujících monitorování a 
analýzu provozu sítí a služeb elektronických komunikací. Z 
návrhu není zcela jednoznačně patrné, za jakých podmínek 
předkládá ředitel Vojenského zpravodajství návrh nasazení 
technických prostředků, které mají být využity ke 
kybernetické obraně státu, tedy k zajištění svrchovanosti, 
územní celistvosti, principů demokracie  
  a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku 
před vnějším napadením. Z návrhu lze usuzovat, že by tak 
bylo možné monitorovat veškeré sítě a služby elektronických 
komunikací prakticky neustále, bez blíže stanovených 
podmínek (existující riziko ohrožení státu, typ 
monitorovaných dat), bez rozlišení pro využití těchto 
prostředků např. za válečného stavu, bez jakýchkoliv 
zákonných omezení a kontroly, s tím, že tímto způsobem 
bude získávána i řada dat a údajů bez příslušné povolovací 
procedury a následné kontroly (např. provozní a lokalizační 
údaje). Stejně by mohl návrh směřovat k monitoringu dat se 
schvalovací procedurou vlády pro každý jednotlivý případ. Z 
návrhu rovněž není zcela jasné, jakým způsobem bude 
v rámci kybernetické obrany nakládáno se zjištěnými 
informacemi (např. jejich uchovávání, případně i sdílení např. 
pro orgány činné v trestním řízení, půjde-li např.  
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o podezření ze spáchání trestného činu), a zda je v rámci 
vyhodnocování dat zahrnuta také aktivní obrana a jaká. 
Považujeme za žádoucí výše uvedené vyjasnit. 

MV  V rámci zajišťování kybernetické obrany se navrhuje umožnit 
Vojenskému zpravodajství požadovat od osoby zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací zřízení  
a zabezpečení rozhraní pro připojení technických prostředků 
kybernetické obrany. 
S ohledem na nám známou situaci a stav technických 
možností na straně osob zajišťujících síť elektronických 
komunikací a poskytujících službu elektronických 
komunikací zde podle našeho mínění hrozí riziko, že tyto 
osoby nebudou schopny v dostatečné kvalitě  
a rychlosti zajistit požadovanou technickou součinnost či 
nasazení potřebných technologií v systému, pokud dochází 
k souběhu (resp. kolizi) požadavků na součinnost ze strany 
více oprávněných subjektů. Řešením by mohlo být 
zohlednění takovýchto situací v nyní navrhovaném zákoně, a 
to například jeho doplněním, že 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 komunikací zřízení a zabezpečení 
rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické 
obrany, pokud tím nebude narušena jiná součinnost s 
určeným subjektem, který rovněž má ze zákona právo 
požadovat zřízení  
a zabezpečení rozhraní pro připojení technických prostředků. 
 

A K C E PT OV Á NO J I NA K . 
Pro účely zajištění obrany České republiky 
v kybernetickém prostoru, tedy v digitálním prostředí 
umožňujícím vznik, zpracování  
a výměnu informací, tvořeným informačními systémy, 
a službami a sítěmi elektronických komunikací, je 
zaváděna povinnost právnických  
a fyzických osob, která je obdobou povinností 
ukládaných v části třetí zákona č. 222/1999 Sb.,  
o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účely obrany standardní 
(např. povinnost „poskytovat na žádost příslušných 
správních úřadů a orgánů územních samosprávných 
celků údaje a informace  
v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy  
a realizace opatření v zájmu zajišťování obrany státu“ 
nebo povinnost „vlastníků nebo provozovatelů objektů 
důležitých pro obranu státu zabezpečit 
provozuschopnost těchto objektů  
pro účely zajištění obrany státu a umožnit jejich užití k 
těmto účelům“). Tyto povinnosti nejsou ukládány 
způsobem, který současně ukládá orgánům veřejné 
moci ochránit své zájmy vůči předmětu této 
povinnosti, neboť pro dané případy se taková 
součinnost předpokládá sama o sobě, resp. vyplývá 
z jiných právních předpisů  
i z obecných zásad podmínek realizace věcí, jejichž 
prostřednictvím stát zajišťuje veřejný zájem.       
 
V daném případě je nutné přihlédnout k vlastním 
realizačním principům takto ukládané povinnosti, 
neboť umístění technických prostředků kybernetické 
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obrany nebude celoplošným výkonem povinnosti za 
stejných podmínek. Každé takové umístění bude 
s jednotlivým nositelem povinnosti projednáno a bude 
pro ně uzavřena smlouva, a tedy výhrady 
připomínkového místa nepochybně nejsou na místě. 
V rámci uzavření dohody pak bude samozřejmě nutno 
vyřešit také oprávněné zájmy třetích osob (v tomto 
smyslu bude také doplněna důvodová zpráva). 
 
Do § 16c byl současně doplněn připomínkovým 
místem navržený odkaz na § 16a, tedy odkaz  
na vládou schválený rozsah umístění technických 
prostředků kybernetické obrany a podmínky jejich 
užití.        

MV  Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem povede nasazení 
technických prostředků kybernetické obrany ke zvýšení 
obranyschopnosti bezpečnosti České republiky. Není 
vysvětleno, jakým způsobem pomohou tyto prostředky při 
obraně státu. Naopak materiál vzbuzuje silný dojem, že je 
zpravodajského charakteru a cílí pouze na sběr informací 
a kybernetickou obranu řeší jen administrativně či 
deklaratorně. 

A K C E PT OV Á NO. 
Připomínka byla zohledněna v rámci nově 
provedeného definování pojmu „technické prostředky 
kybernetické obrany“ (technickými prostředky 
kybernetické obrany se rozumí postupy, opatření a 
věcné technické prostředky vedoucí k předcházení, 
zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku 
ohrožujícího schopnosti zajišťování obrany České 
republiky podle zákona o zajišťování obrany České 
republiky) v části první návrhu zákona.  
Současně je ve smyslu připomínky doplněna také 
důvodové zprávy.     

MV  V návrhu chybí vymezení situací, za kterých by měly být 
aktivovány prostředky kybernetické obrany  
k vyřešení závažných kybernetických útoků ohrožujících 
ústavnost, svrchovanost a územní celistvost státu.  

A K C E PT OV Á NO. 
Text návrhu zákona byl v rámci činnosti pracovní 
skupiny upraven v souladu s uplatněnou připomínkou.  

MV  V návrhu chybí (alespoň obecná) úprava zásadních 
prostředků kybernetické obrany, kterými jsou zejména 
techniky aktivní obrany. Tyto schopnosti jsou naprosto 
zásadní pro zajištění bezpečnosti a obranyschopnosti České 
republiky. Nelze pouze monitorovat a analyzovat provoz sítě 

A K C E PT OV Á NO. 
Připomínka byla zohledněna v rámci nově 
provedeného definování pojmu „technické prostředky 
kybernetické obrany“ (technickými prostředky 
kybernetické obrany se rozumí postupy, opatření a 
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pro zajištění kybernetické obrany. Je nutné, aby Vojenské 
zpravodajství mělo i kompetence  
k aktivnímu zásahu do cizích systémů a sítí, a to 
i v souvislosti se spojeneckými závazky České republiky 
k navyšování potřebných kapacit kybernetické obrany na 
národní úrovni. 

věcné technické prostředky vedoucí k předcházení, 
zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku 
ohrožujícího schopnosti zajišťování obrany České 
republiky podle zákona o zajišťování obrany České 
republiky) v části první návrhu zákona.  
Současně je ve smyslu připomínky doplněna také 
důvodové zprávy.     

MV čl. I – § 16a 
zákona č. 
289/2005 Sb. 

Vymezení způsobu zajišťování kybernetické obrany je ve své 
podstatě zpravodajského charakteru, když cílí pouze na 
„monitorování a analýzu provozu sítí a služeb elektronických 
komunikací“. 
Technické prostředky kybernetické obrany jsou definovány 
velmi úzce a svým uzavřeným výčtem jejich činností 
nedovolují podřazení dalších, snad jistě potřebnějších 
prostředků, které by měly být v rámci kybernetické obrany 
prováděny. Vojenské zpravodajství by tak na základě tohoto 
ustanovení nemohlo v rámci kybernetické obrany provádět 
další potřebné technické činnosti. Požadujeme proto definici 
doplnit takovým způsobem, aby za technické prostředky 
kybernetické obrany mohly být považovány i prostředky 
umožňující další obranné aktivity. 

AKCEPTOVÁNO. 
§ 16a byl na základě závěrů pracovní skupiny zcela 
přepracován, přičemž připomínkou napadený text je 
obsahově konstruován tak, že v rámci definování 
kybernetické obrany v zákoně č. 222/1999 Sb. jsou 
stanovena oprávnění Vojenského zpravodajství při 
plnění úkolů kybernetické obrany.    

. 

MV čl. III bodu 3 – 
§ 2 odst. 9 
zákona č. 
222/1999 Sb. 

Navrhujeme doplnit definici kybernetické obrany tak, aby se 
jednalo o obranu státu v kybernetickém prostoru skrze 
obranné aktivity. 
 

AKCEPTOVÁNO: 
V navrhovaném znění § 2 odst. 1 zákona  
č. 222/1999 Sb. je nově navrhována tato definice 
kybernetické obrany: „„Obsahem kybernetické obrany 
je souhrn činností směřujících k vytvoření účinného 
systému obrany v kybernetickém prostoru a příprava a 
použití sil a technických prostředků podle zákona o 
Vojenském zpravodajství, jimiž je zajišťována obrana 
státu v kybernetickém prostoru.“. 

MV čl. IV bodu 2 – 
§ 98a zákona 
č. 127/2005 
Sb. 

Považujeme za nezbytné vyjasnit okruh adresátů povinnosti 
podle § 98a odst. 1. Zatímco stávající § 98 hovoří o 
podnikateli, nyní navrhované ustanovení cílí (vedle právnické 
osoby) na fyzickou osobu bez dalšího upřesnění. To má 
z hlediska koordinační úlohy Ministerstva vnitra podle § 12 

AKCEPTOVÁNO: 
V navrhovaném ustanovení § 98a  byla slova „fyzická 
osoba“ nahrazena slovy „podnikající fyzická osoba“.    
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odst. 2 kompetenčního zákona konsekvence především 
v oblasti správního trestání, neboť je třeba rozlišit delikt 
podnikající a nepodnikající fyzické osoby. Postih za 
nesplnění povinnosti podle § 98a odst. 1 je v návrhu řešen 
pouze v rámci § 118, tedy mezi správními delikty 
právnických a podnikajících fyzických osob. Případná změna 
ustanovení by měla být zohledněna i v § 16c zákona o 
vojenském zpravodajství. 

MV čl. IV bodu 4 – 
§ 118 odst. 1 
zákona č. 
127/2005 Sb. 

V rámci skutkové podstaty je třeba jednoznačně specifikovat 
subjekt správního deliktu, a proto navrhujeme ustanovení 
písm. s) a t) přepracovat do následující podoby: 
„s) jako osoba zajišťující síť elektronických komunikací nebo 
poskytující službu elektronických komunikací  
 1. nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě 
rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické 
obrany podle § 98a odst. 1, nebo 
 2. poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 98a odst. 
3.“. 
Alternativně lze doporučit takto pojaté ustanovení zařadit do 
§ 118 jako samostatný odstavec (ve struktuře odstavec 
členěný na písmena). 

AKCEPTOVÁNO: 
Text byl upraven – s přihlédnutím k výsledkům 
jednání pracovní skupiny – navrženým způsobem.   

 

MV čl. IV bodu 7 – 
§ 119 odst. 1 
zákona č. 
127/2005 Sb. 

Skutkovou podstatu navrhujeme v zájmu zpřesnění uvést 
v této podobě: 
„n) jako zaměstnanec právnické nebo fyzické osoby [bude 
třeba zohlednit řešení zvolené v § 98a odst. 1] zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací poruší povinnost zachovávat 
mlčenlivost podle § 98a odst. 3.“. 

AKCEPTOVÁNO: 
Text byl upraven – s přihlédnutím k výsledkům 
jednání pracovní skupiny – navrženým způsobem.   

 

Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

důvodová 
zpráva, část 
VI., str. 7, třetí 
odstavec 

MZV navrhuje, aby tzv. Tallinský manuál nebyl označen 
jako „základ“ pro konkrétní akce a opatření při výkonu 
kybernetické obrany, ale toliko jako „jeden z podkladů“.  
Důvodem je skutečnost, že není k dispozici analýza důsledků 
Tallinského manuálu. Tallinský manuál navíc vyjadřuje 
názory expertů, nikoliv nezbytně názory států na aplikaci 
mezinárodního humanitárního práva ve sféře kybernetického 

AKCEPTOVÁNO: 
Důvodová zpráva byla požadovaným způsobem 
upravena.     
Podrobná analýza Tallinského manuálu by byla silně 
nad rámec návrhu, jelikož zákon se nijak nezabývá 
použitím síly, ani mu nedává žádná pravidla. 
Mezinárodní právo bude posuzováno  
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prostoru. Současně se proto navrhuje, aby v důvodové zprávě 
bylo výslovně uvedeno, jaká je právní povaha Tallinského 
manuálu, zda byl tento materiál analyzován pro potřebu 
navrhovaného zákona a, pokud ano, s jakými výsledky.  
V návaznosti na výše uvedené MZV navrhujeme upravit  
i spojení „základní teoretický podklad“, jež je uvedeno na 4. 
straně Závěrečné zprávy RIA (na začátku  
4. odstavce), např. jeho nahrazením slovy „Jako jedny 
z teoretických podkladů“.  

ve chvílích, kdy by mělo k podobným aktivitám dojít, 
a to ad hoc. V obecných souvislostech pak bude 
mezinárodní právo zohledněno v rámci Plánu 
kybernetické obrany státu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

(„MS“) 

Změna zákona 
289/2005 Sb., 
o VZ, 
čl. I, § 16a 

Podle důvodové zprávy k předloženému návrhu zákona „není 
účelem technických prostředků kybernetické obrany zjišťovat 
obsah datového provozu konkrétních uživatelů“. 
Konstatujeme, že právě uvedenému záměru předkladatele 
neodpovídá definice prostředků kybernetické obrany, 
obsažená ve shora uvedeném ustanovení, podle níž se 
prostředky kybernetické obrany rozumí jakékoliv prostředky, 
„které umožňují monitorování a analýzu provozu sítí a služeb 
elektronických komunikací“. Jelikož omezení v charakteru 
jednotlivých prostředků a způsobů jejich užívání neplyne ani 
z jiných ustanovení návrhu zákona, požadujeme v § 16a 
explicitně stanovit, že se pro účely tohoto zákona prostředky 
kybernetické ochrany rozumí pouze takové prostředky, jejich 
užití neumožňuje zjišťovat obsah komunikace a zasahovat do 
tajemství dopravovaných zpráv.  

Akceptováno. 
Definice technických prostředků byla zcela 
přepracována, a to v tomto smyslu: „technickými 
prostředky kybernetické obrany se rozumí postupy, 
opatření a věcné technické prostředky vedoucí 
k předcházení, zastavení nebo odvrácení 
kybernetického útoku ohrožujícího schopnosti 
zajišťování obrany České republiky podle zákona o 
zajišťování obrany České republiky“.    
 
O umístění technických prostředků kybernetické 
obrany rozhodne a podmínky jejich užívání stanoví 
vláda České republiky (§ 16b – část první návrhu 
zákona). 

MS Návrh 
usnesení 

Konstatujeme, že předložený návrh usnesení vlády v bodu I. 
chybně obsahuje konstataci o schválení návrhu zákona, 
„kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů“. Požadujeme proto právě citovaná slova v návrhu 
bodu I usnesení vlády nahradit slovy „ kterým se mění zákon 
č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony“.   
Zároveň požadujeme promítnutí uvedené změny  
do názvu usnesení vlády. 

AKCEPTOVÁNO: 
Omylem předložený návrh usnesení vlády byl opraven 
tak, aby obsah usnesení odpovídal předloženému 
návrhu zákona a v souvislosti s ním vedeným 
legislativním řízením. 

Národní Obecně Návrh novely zákona, kterým se mění zákon  A K C E PT OV Á NO. 
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bezpečnostní 
úřad  

č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen 
„novela“) úpravy působnosti Vojenského zpravodajství 
v oblasti kybernetické obrany trpí problémem nedostatečné 
úpravy jeho kompetencí tak, aby mohlo opravdu efektivně 
kybernetickou obranu zajišťovat. Novela tak postrádá 
(alespoň v obecných termínech) vymezení možností využít 
prostředky k provádění aktivní obrany, kterou je nutné 
k zajištění bezpečnosti  
a obranyschopnosti České republiky provádět. Předložené 
znění novely navíc zužuje možnosti aktivit (technických 
prostředků), které je možné v rámci kybernetické obrany 
učinit, a to pouze na monitorování a analýzu provozu sítí a 
služeb elektronických komunikací, která sama o sobě 
kybernetickou obranu České republiky skutečně nezajistí. 
Takovým vymezením není ani možné případné další obranné 
aktivity (např. hackback) podřadit pod aktivity Vojenského 
zpravodajství ani při extenzivním výkladu právem daných 
kompetencí. Navrhované znění tedy nepokrývá požadovaný, 
a pro zajištění bezpečnosti a obranyschopnosti České 
republiky, nutný rozsah aktivit. 
Ve svém důsledku tak přijetí současného návrhu novely 
pravděpodobně nebude efektivní a nedosáhne požadovaného 
cíle i vzhledem k důrazu kladenému na monitorování a 
analýzu provozu sítí může být nepřijatelný pro značnou část 
odborné i široké veřejnosti. 

Text návrhu zákona byl v rámci činnosti pracovní 
skupiny upraven v souladu s uplatněnou připomínkou.  

NBÚ Obecně Není vysvětleno, jakým způsobem povede nasazení 
technických prostředků kybernetické obrany ke zvýšení 
obranyschopnosti bezpečnosti České republiky, ani to, jakým 
způsobem pomohou tyto prostředky při obraně státu. Naopak 
novela vyvolává silný dojem, že je zpravodajského 
charakteru a cílí pouze na sběr informací a kybernetickou 
obranu řeší jen administrativně, deklaratorně. 

A K C E PT OV Á NO. 
Připomínka byla zohledněna v rámci nově 
provedeného definování pojmu „technické prostředky 
kybernetické obrany“ (technickými prostředky 
kybernetické obrany se rozumí postupy, opatření a 
věcné technické prostředky vedoucí k předcházení, 
zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku 
ohrožujícího schopnosti zajišťování obrany České 
republiky podle zákona o zajišťování obrany České 
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republiky) v části první návrhu zákona.  
Současně je ve smyslu připomínky doplněna také 
důvodové zprávy.     

NBÚ Obecně V návrhu novely chybí vymezení situací, za kterých by měly 
být aktivovány prostředky kybernetické obrany k vyřešení 
závažných kybernetických útoků ohrožující například 
ústavnost, svrchovanost a územní celistvost.  

A K C E PT OV Á NO. 
Text návrhu zákona byl v rámci činnosti pracovní 
skupiny upraven v souladu s uplatněnou připomínkou.  

NBÚ Obecně V návrhu novely chybí (alespoň obecná) úprava zásadních 
prostředků kybernetické obrany, kterými jsou zejména 
techniky aktivní obrany. Tyto schopnosti jsou naprosto 
zásadní pro zajištění bezpečnosti a obranyschopnosti České 
republiky. Nelze pouze monitorovat a analyzovat provoz sítě 
pro zajištění kybernetické obrany. Je nutné, aby mělo 
Vojenské zpravodajství i kompetence k aktivnímu zásahu  
do cizích systémů a sítí. Tyto nejsou vyžadovány pouze 
aktuální situací, ale jsou také součásti spojeneckých závazků 
k navyšování potřebných kapacit kybernetické obrany na 
národní úrovni. 

A K C E PT OV Á NO. 
Připomínka byla zohledněna v rámci nově 
provedeného definování pojmu „technické prostředky 
kybernetické obrany“ (technickými prostředky 
kybernetické obrany se rozumí postupy, opatření a 
věcné technické prostředky vedoucí k předcházení, 
zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku 
ohrožujícího schopnosti zajišťování obrany České 
republiky podle zákona o zajišťování obrany České 
republiky) v části první návrhu zákona.  
Současně je ve smyslu připomínky doplněna také 
důvodové zprávy.     

NBÚ K části první § 
16a 

Vymezení způsobu zajišťování kybernetické obrany je ve své 
podstatě pouze zpravodajského charakteru, když míří pouze k 
„monitorování a analýze provozu sítí  
a služeb elektronických komunikací“. 
Technické prostředky kybernetické obrany jsou definovány 
velmi úzce a svým uzavřeným výčtem jejich činností 
nedovolují podřazení dalších, snad jistě potřebnějších 
prostředků, které by měly být v rámci kybernetické obrany 
prováděny. Vojenské zpravodajství by tak na základě tohoto 
ustanovení nemohlo v rámci kybernetické obrany provádět 
další potřebné technické činnosti. 
Navrhujeme doplnit vymezení technických prostředků 
takovým způsobem, aby za technické prostředky 
kybernetické obrany byly považovány i prostředky 
umožňující další obranné aktivity. 

AKCEPTOVÁNO. 
§ 16a byl na základě závěrů pracovní skupiny zcela 
přepracován, přičemž připomínkou napadený text je 
obsahově konstruován tak, že v rámci definování 
kybernetické obrany v zákoně č. 222/1999 Sb. jsou 
stanovena oprávnění Vojenského zpravodajství při 
plnění úkolů kybernetické obrany.    
Připomínka byla rovněž zohledněna v rámci nově 
provedeného definování pojmu „technické prostředky 
kybernetické obrany“ (technickými prostředky 
kybernetické obrany se rozumí postupy, opatření a 
věcné technické prostředky vedoucí k předcházení, 
zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku 
ohrožujícího schopnosti zajišťování obrany České 
republiky podle zákona o zajišťování obrany České 
republiky) v části první návrhu zákona.  
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NBÚ K části první § 
16a 

V důvodové zprávě k návrhu novely je uvedeno,  
že z vymezení situací, za nichž je možné použít technické 
prostředky kybernetické obrany, jednoznačně vyplývají 
podmínky, za kterých mohou být použity, tj. podle důvodové 
zprávy tyto prostředky mohou být užity jen tehdy, kdy 
standardní opatření pro bezpečnost České republiky 
v kybernetickém prostoru stačit nebudou. Není přitom ale 
zřejmé, co se těmito standardními opatřeními rozumí. Činnost 
Národního bezpečnostního úřadu (dále také „Úřad“) podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti? Pokud tomu tak skutečně 
je, pak je nutné toto tvrzení rovněž adekvátně promítnout  
do paragrafového návrhu novely. Tento však žádnou takovou 
podmínku neuvádí. Domníváme se však, že technické 
prostředky kybernetické obrany mohou být používány 
současně za uplatňování standardních mechanismů 
stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti. 
V opačném případě by totiž použití těchto technických 
prostředků bylo vázáno na situace, kdy nelze zajistit 
bezpečnost kybernetického prostoru běžnou činností Úřadu, 
tj. de facto na situace, kdy  
by bylo přistoupeno k vyhlášení stavu kybernetického 
nebezpečí nebo nouzového stavu, a to, předpokládáme, 
nebylo záměrem předkladatele. 
 
Navrhujeme proto v této souvislosti provést úpravu důvodové 
zprávy a Závěrečné zprávy RIA o vysvětlení, za jakých 
podmínek bude možné technické prostředky kybernetické 
obrany použít, jakož i doplnění vztahu nově navrhované 
právní úpravy k zákonu o kybernetické bezpečnosti, případně 
rovněž provést adekvátní úpravu paragrafového znění návrhu 
novely. 

A K C E PT OV Á NO. 
V části první návrh zákona bylo přepracováno znění § 
16b, kterým se stanoví, že umístění technických 
prostředků kybernetické obrany podle jejich 
definování v § 16a může být provedeno výlučně na 
základě jeho schválení vládou, která rovněž schválí 
podmínky jejich používání k zajištění kybernetické 
obrany. Návrh na umístění technických prostředků 
kybernetické obrany, jehož součástí je také návrh 
podmínek jejich používání předkládá vládě ředitel 
Vojenského zpravodajství prostřednictvím ministra 
obrany. 
Z uvedeného je zřejmé, že o podmínkách užití 
technických prostředků kybernetické obrany v souladu 
s jejich účelem bude vždy rozhodovat vláda, pokud se 
dál ještě nebude jednat o užití technických prostředků, 
které bude považováno za zpravodajskou činnost, jež 
bude podléhat standardnímu a již existujícímu 
schvalovacímu mechanismu.         
 
 
 
 
Důvodová zpráva i závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace byla rovněž v uvedeném smyslu 
doplněna a upřesněna.     

NBÚ Část třetí 
novely, § 2 
odst. 9 

Navrhujeme doplnit definici kybernetické obrany tak, aby se 
jednalo o obranu státu v kybernetickém prostoru skrze 
obranné aktivity. 

AKCEPTOVÁNO. 
V navrhovaném znění § 2 odst. 1 zákona  
č. 222/1999 Sb. je nově navrhována tato definice 
kybernetické obrany: „„Obsahem kybernetické obrany 
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je souhrn činností směřujících k vytvoření účinného 
systému obrany v kybernetickém prostoru a příprava a 
použití sil a technických prostředků podle zákona o 
Vojenském zpravodajství, jimiž je zajišťována obrana 
státu v kybernetickém prostoru.“. 

NBÚ Část třetí 
novely, § 9a 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, v § 9a upravuje 
vztah ke krizovému řízení, tj. podmínky, za nichž mohou 
orgány krizového řízení nařizovat opatření podle jiného 
právního předpisu (krizového zákona) v situacích, kdy je 
vyhlášen stav ohrožení státu  
v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před 
vnějším napadením nebo válečný stav.  
Předkládaná novela zákona rozšiřuje pojem obrana státu o 
oblast kybernetické obrany, jež je následně definována jako 
obrana státu v kybernetickém prostoru ve smyslu zákona o 
kybernetické bezpečnosti. S ohledem  
na skutečnost, že Národní bezpečnostní úřad disponuje na 
základě zákona o kybernetické bezpečnosti oprávněním 
vydávat opatření ve formě rozhodnutí nebo opatření obecné 
povahy za účelem ochrany informačních systémů nebo služeb 
a sítí elektronických komunikací před kybernetickým 
bezpečnostním incidentem nebo k řešení již nastalého 
kybernetického incidentu navrhujeme explicitně stanovit, že 
toto oprávnění Úřadu bude zachováno i v případě vyhlášení 
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, a to za obdobných 
podmínek jako v případě vydávání opatření podle krizového 
zákona.  
Za tímto účelem navrhujeme doplnit část třetí návrhu novely 
o nový novelizační bod č. 5 v tomto znění: 
 
„5. Za § 9a se vkládá nový § 9b, který zní: 

„§ 9b 
 Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se 
zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

AKCEPTOVÁNO. 
Navržené znění § 9a bylo do zákona  
č. 222/1999 Sb. vloženo.   
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napadením a za válečného stavu je Národní bezpečnostní 
úřad oprávněn vydávat reaktivní a ochranná opatření podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti, nejsou-li v rozporu s 
tímto zákonem.“.“ 

NBÚ Část čtvrtá 
novely, § 150 

odst. 1 

Nesouhlasíme s navrhovaným zmocňovacím ustanovením v § 
150 odst. 1, které narušuje stávající systematiku prováděcích 
předpisů k zákonu o elektronických komunikacích. V 
současnosti obdobný prováděcí předpis ke stanovení výše a 
způsobu úhrady nákladů za zřízení rozhraní pro připojení 
koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a 
záznam zpráv, uchovávání a poskytování provozních 
a lokalizačních údajů a poskytování údajů z databáze 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby (§ 97 zákona o 
elektronických komunikacích) vydává jako vyhlášku Český 
telekomunikační úřad, považujeme tedy za neopodstatněné 
zmocňovat k vydání prováděcího předpisu, který bude 
určovat výši a způsob úhrady efektivně vynaložených 
nákladů pro plnění povinností podle § 98a zákona 
o elektronických komunikacích, vládu. To potvrzuje i fakt, že 
návrh nařízení vlády, který Ministerstvo obrany k návrhu 
novely připojilo, je de facto „opsaná“ vyhláška č. 462/2013 
Sb. vydaná Českým telekomunikačním úřadem.  
Schvalování právního předpisu, který určuje výši  
a způsob úhrady nákladů, není nijak navázáno na systém 
rozhodování vlády o udělení souhlasu k nasazení technických 
prostředků kybernetické obrany, ani na kontrolu jejich 
používání. Tudíž neobstojí ani argument uvedený v důvodové 
zprávě potřeby navázání celého procesu na vládu, jako 
kolegiální orgán, a to ve všech fázích přípravy a výkonu 
kybernetické obrany. Obdobně bychom mohli argumentovat 
například u odposlechů, jež povoluje soudce, ovšem 
úhradovou vyhlášku také nevydává Ministerstvo 
spravedlnosti. 
V této souvislosti je třeba dále upozornit na skutečnost, že 
nařízení vlády vydávaná podle zákona o elektronických 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl v příslušné části upraven tak,  
že pro stanovení výše a způsobu úhrady efektivně 
vynaložených nákladů zřízení a zabezpečení rozhraní 
pro připojení technických prostředků kybernetické 
obrany do sítě bude provedeno vyhláškou, k jejímuž 
vydání bude zmocněno Ministerstvo obrany.   
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komunikacích předkládá vládě  
ke schválení v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Z žádného z předložených dokumentů 
však není zřejmé, zda návrh nařízení vlády, který je k návrhu 
novely přiložen, chce vládě předkládat Ministerstvo obrany, 
či ho má předložit Ministerstvo průmyslu a obchodu, s nímž 
však tato problematika nebyla konzultována. 
Žádáme tedy o úpravu zmocnění a změnu nařízení vlády na 
vyhlášku, již by vydával Český telekomunikační úřad. 

NBÚ Závěrečná 
zpráva RIA 

Na straně 4 odstavec začínající slovy „V návaznosti na 
kybernetickou bezpečnost…“ je dle našeho názoru velmi 
zásadní, ve kterém jsou řečena základní východiska 
zajišťování kybernetické obrany. Považujeme za nutné, aby 
tento odstavec byl dále rozpracován a promítnut i do zákonné 
úpravy, včetně úpravy základních pravomocí k opravdu 
obranným aktivitám (tj. k širokému spektru operací 
v kybernetickém prostoru, které by bylo schopno aktivního 
využití prostředků kybernetické obrany a bylo by schopno 
eliminace závažných kybernetických útoků mířených proti 
České republice a jejím zájmům). 

A K C E PT OV Á NO. 
Text návrhu zákona byl v rámci činnosti pracovní 
skupiny upraven v souladu s uplatněnou připomínkou.  

Úřad pro 
ochranu 
osobních 

údajů 
(„ÚOOU“) 

Obecně ÚOOÚ požaduje návrh doplnit a rozšířit o ustanovení 
zakotvující dozor nad zpracováním osobních údajů 
zpravodajskými službami České republiky.  
Odůvodnění: 
Po dvou letech je do meziresortního připomínkového řízení 
opět předkládán návrh zákona, kterým  
je zakládán plošný přístup jedné zpravodajské služby 
k osobním údajům. Návrhem zákona je rozšiřován primární 
přístup k provozním a lokalizačním údajům vznikajícím z 
provozu sítí a služeb elektronických komunikací v oblasti, 
která je explicitně vyňata z dozorové působnosti ÚOOÚ. Již 
dříve - naposledy při posuzování návrhu zákona, kterým se 
mění zákon           č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 

NEAKCEPTOVÁNO: 
(NEVZNIKL ROZPOR) 
Připomínka jde svým obsahem významně nad rámec 
návrhu zákona tak, jak je předkládán  
na základě Akčního plánu k Národní strategii 
kybernetické bezpečnosti České republiky  
na období let 2015 až 2020, který schválila vláda svým 
usnesením č. 382 ze dne 25. května 2015; Cílem 
předkládaného návrhu zákona v uvedeném smyslu je 
vytvořit podmínky pro výkon obrany České republiky, 
tedy do systému standardní obrany České republiky 
začlenit jako specifický druh obrany obranu 
kybernetického prostoru. Působnost pro tuto oblast 
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České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
v roce 2014 -  ÚOOÚ sdělil, že takové oprávnění považuje 
při splnění některých podmínek za možné  
a v souladu s platnou úpravou ochrany osobních údajů 
navrhl doplnění návrhu zákona o zpravodajských službách 
České republiky. I tehdy ÚOOÚ uvedl,  
že potřeba stálého a kompetentního dozoru nad zpracováním 
osobních údajů je dána již jen tím,  
že zpravodajským službám je umožněno zpracování osobních 
údajů o mimořádně velkém počtu lidí, přičemž tyto údaje jsou 
primárně zpracovávány k jiným účelům  
a není v možnostech dotčených subjektů údajů druhotnému 
zpracování předcházet nebo mu bránit. Rovněž možnost 
subjektu údajů naplnit smysluplně svá práva je za stávající 
právní úpravy vyloučena. Stav, kdy nad zpracováním 
osobních údajů zpravodajskými službami České republiky 
není dostatečný dozor  
a kontrola je omezena na řídící, přetrvává.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

byla výslovně stanovena Vojenskému zpravodajství. 
Již tyto skutečnosti zcela zřejmě nasvědčují tomu, že 
v mezích stanoveného rámce návrhu zákona nelze řešit 
„dozor nad zpracováním osobních údajů všemi 
zpravodajskými službami České republiky“,  
a to kromě jiného také proto, že úkoly kybernetické 
obrany jsou součástí obrany České republiky podle 
zákona č. 222/1999 Sb., nikoliv výkonem 
zpravodajské činnosti. Navíc prováděná úprava by 
směřovala výlučně vůči Vojenskému zpravodajství, 
což jistě není smyslem připomínky.  
 
Provedené hodnocení dopadů regulace  
se provedením úpravy dozoru nad zpracováním 
osobních údajů zpravodajskými službami České 
republiky z výše uvedených důvodů nezabývalo,  
a tedy i pro případné hypotetické zařazení novely 
zákona o zpravodajských službách (která nebude 
součástí návrhu zákona) v tomto smyslu není 
provedeno vyhodnocení věcných a právních dopadů 
takové úpravy, tedy v zásadě nejsou pro její provedení 
ani splněny základní legislativní předpoklady podle čl. 
2 odst. 1 Legislativních pravidel vlády České 
republiky.    
 
Současně upozorňujeme, že podle nově navrhovaného 
§ 16b zákona o Vojenském zpravodajství bude 
umístění technických prostředků kybernetické obrany 
a podmínky jejich užití schvalovat vláda České 
republiky, která také – jako výkonný orgán odpovědný 
za obranu České republiky – je oprávněna veškeré tyto 
podmínky prověřovat a kontrolovat.  
 
Dále se se na výkon obrany státu v kybernetickém 
prostoru bude plně vztahovat působnost vlády podle § 
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Postoj ÚOOÚ k návrhu vypořádání: 
S návrhem vypořádání nesouhlasí a na připomínce trvá: 
připomínka směřovala do normativní části a vzhledem 
k její zásadní povaze je možné vypořádat ji pouze 
výslovným postojem. Pokud se předkladatel rozhodl 
připomínce nevyhovět, je třeba, aby tak učinil výslovně, 
nejlépe za použití relevantní argumentace. ÚOOÚ v této 
souvislosti upozorňuje, že obsahem připomínky je 
naplňování jednoho ze základních práv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 zákona č. 222/1999 Sb., přičemž současně i pro 
kontrolu výkonu obrany v kybernetickém prostoru 
budou platit ustanovení § 12 a následujících zákona o 
zpravodajských službách, neboť úkoly kybernetické 
obrany bude Vojenské zpravodajství plnit na základě § 
5  
odst. 4 tohoto zákona.  
 
 
 
Stanovisko Ministerstva obrany: 

Ze stanoviska vyplývá, že mezi Úřadem  
pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem obrany 
přetrvává rozpor k připomínce, jíž Úřad požaduje 
shora uvedený návrh zákona doplnit  
a rozšířit o ustanovení zakotvující dozor nad 
zpracováním osobních údajů zpravodajskými 
službami České republiky. Úřad pro ochranu 
osobních údajů nesouhlasí s vysvětlením Ministerstva 
obrany, že připomínka jde významně nad rámec 
obsahu návrhu zákona, a požaduje provedení 
normativní úpravy, která není  
ve výlučně gesci předkladatele návrhu zákona  
a navíc pro její provedení nebylo provedeno hodnocení 
dopadů regulace tak, jak je požadováno Legislativními 
pravidly vlády        
 
Ministerstvo obrany ani po potvrzení Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, že na předmětné zásadní 
připomínce trvá, a objasnění svého postoje nemůže 
připomínce vyhovět, a tedy do vypořádací tabulky 
bude k připomínce uvedena v pravém sloupci 
poznámka „NEAKCEPTOVÁNO“  
a zaznamenám průběh jejího vypořádávání.         
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Ministerstvo obrany i nadále považuje připomínku 
zcela jdoucí nad rámec předmětu navrhované 
regulace a současně směřující vůči předkladateli 
návrhu zákona, který provedení požadované 
úpravy nemůže samostatně, teda ze své gesce 
provést, a to aniž by – i v případě kolektivního 
posouzení připomínky Úřadu pro ochranu osobních 
údajů – bylo možné posoudit dopady provedení 
takové úpravy, zejména je-li obsahem připomínky 
naplňování jednoho  
ze základních práv. Úřad pro ochranu osobních údajů 
si je uvedených skutečností nepochybně vědom, 
protože i on sám předmětnou připomínku odůvodňuje 
tím, že obdobnou připomínky vznesl již před dvěma 
roky, kdy v souvislosti s projednáváním návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o 
zpravodajských službách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů,  
a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, (v roce 2014) deklaroval, že primární přístup 
k provozním a lokalizačním údajům vznikajícím z 
provozu sítí a služeb elektronických komunikací 
v oblasti, která  
je explicitně vyňata z dozorové působnosti ÚOOÚ, ve 
prospěch zpravodajských služeb považuje při splnění 
některých podmínek  
za možný, a v souladu s platnou úpravou ochrany 
osobních údajů navrhl doplnění návrhu zákona  
o zpravodajských službách České republiky.  V tomto 
případě však Úřad pro ochranu osobních údajů žádnou 
konkrétní úpravu provádějící dozor nad zpracováním 
osobních údajů zpravodajskými službami České 
republiky nepředložil. Navíc návrh zákona bude do 
dalšího legislativního procesu předkládán bez toho, že 
by obsahoval část provádějící novelu zákona o 
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Závěr ÚOOÚ: 
ÚOOÚ upravený návrh vypořádání své zásadní připomínky 
z 23. srpna 2016 - tedy že ve vypořádací tabulce bude 
uvedeno slovo NEAKCEPTOVÁNO a  doplněn průběh 
vypořádání - bere na vědomí,  
tj. akceptuje. Pro Úřad je významné, že  postoj předkladatele 
i připomínkového místa je nyní výslovně vyjádřen. 

zpravodajských službách, a tedy požadovaná úprava 
by se tak stala nežádoucím „přílepkem“.  
Vzhledem k tomu, že uplatněná připomínka 
nesměřuje k předloženému návrhu zákona, ale 
zcela mimo jeho obsahový rámec, a navíc požaduje 
zpracování normativního textu, který nebyl 
předložen, ale pouze obecně obsahově určen, 
nepovažuje Ministerstvo obrany její neakceptování 
za vzniklý rozpor. Při vypořádání připomínky navíc 
Ministerstvo obrany přihlíželo ke skutečnosti, že 
Úřadem pro ochranu osobních údajů požadovaná 
úprava nesměřuje vůči gestorovi zákona o 
zpravodajských službách, kterým je Ministerstvo 
vnitra.    
 

    
ÚOOU Důvodová 

zpráva, část A) 
IV 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem České republiky se devátý odstavec (začínající 
slovy „Navrhovaná úprava bezprostředně nezasahuje“ a 
končící slovy „jako hodnota, k jejíž ochraně návrh zákona 
primárně směřuje“ zrušuje. 
Odůvodnění: 
Obsah neodpovídá skutečnosti: pokud se předloha dovolává 
informačního sebeurčení jako normotvorného principu, měla 
by tak činit řádně. Zásah  

AKCEPTOVÁNO: 
Obecná část důvodové zprávy byla podle připomínky 
upravena.      
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do informačního sebeurčení (které i v této důvodové zprávě je 
pouze postulováno) nemůže být aprobován zákonem s tím, že 
je vymezen nepřiměřeně vágně („bezprostředně nezasahuje 
negativně“) a asymetricky pozitivně, byť rovněž vágně, 
zdůvodněným šetřením („zpracováno jako hodnota, k jejíž 
ochraně návrh zákona primárně směřuje“). 

ÚOOU Část A) VIII Dopad na soukromí a ochranu osobních údajů se první věta 
(„Dopad na ochranu osobních údajů návrh nemá“) v prvním 
odstavci zrušuje. 
Odůvodnění: 
Z obsahu předlohy i předchozích částí důvodové zprávy 
vyplývá, že má mít pozitivní dopad na ochranu osobních 
údajů, např. již jen proto, že důvodová zpráva tvrdí, že 
sledovaný účelem je rovněž svobodně realizovat právo na 
informační sebeurčení v kybernetickém prostoru. To je 
v České republice nerealizovatelné bez šetření práva každého 
na ochranu osobních údajů. 

AKCEPTOVÁNO. 
Obecná část důvodové zprávy byla požadovaným 
způsobem upravena s využitím textu odůvodnění 
připomínky.      

 

Úřad pro 
zahraniční 

styky  
a informace 

Obecně Úřad pro zahraniční styky a informací (ÚZSI) vítá snahu 
Vojenského zpravodajství (VZ) legislativně upravit 
problematiku zajišťování kybernetické obrany České 
republiky, neboť v souvislosti s narůstajícími hrozbami 
v oblasti kybernetického prostoru je požadavek na stanovení 
příslušných oprávnění pro bezpečnostní složky státu v této 
oblasti neoddiskutovatelný a věcně oprávněný. Cílem těchto 
oprávnění by mělo být v prvé řadě umožnit dotčeným 
orgánům rychleji a pružněji reagovat na stále se vyvíjející 
a sofistikovanější formy kybernetických útoků a incidentů, 
které se odehrávají v kybernetickém prostoru, ať už mají 
vojenský či nevojenský charakter. 
ÚZSI se nebrání tomu, aby hlavní role při zajišťování 
kybernetické obrany byla svěřena VZ, byť věcně by tato 
činnost spadat spíše do působnosti Armády České republiky 
(A ČR). Obecně ale zajišťování kybernetické obrany nelze 
uložit pouze a bezvýhradně jen VZ; obzvláště v době, kdy 
nebudou vyhlášeny zákonem definované „válečné stavy“ (viz 

A K C E PT OV Á NO. 
Text návrhu zákona byl v rámci činnosti pracovní 
skupiny upraven v souladu s uplatněnou připomínkou. 
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čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky), půjde z podstaty věci spíše o zajišťování 
„kybernetické bezpečnosti v tom nejširším slova smyslu“ (viz 
str. 4 RIA), na kterém ale participují další oprávněné 
subjekty, jako jsou armáda, zpravodajské služby a policie. 
Zde je nutné upozornit na to, že v oblasti kybernetické obrany 
platí analogicky totéž, co platí v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, tedy na skutečnost, že se na jejím zajišťování 
podílí řada dalších subjektů, které se nemohou zříci své 
odpovědnosti a úlohy při jejím zajišťování, včetně zásadní 
a koordinační role Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). 
ÚZSI proto nemůže souhlasit s argumentací předkladatele 
návrhu zákona uvedenou v důvodové zprávě, totiž že návrh 
zákona se jen „nepřímo dotýká Armády České republiky, 
Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční 
styky a informace“.  
Domníváme se, že je nezbytné a legitimní danou 
problematiku upravit komplexně a systémově (jak to požadují 
základní strategické materiály z oblasti bezpečnosti České 
republiky), tedy takovým způsobem, aby se ostatní 
bezpečnostní složky státu mohly v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti České republiky aktivně účastnit 
kybernetické obrany, resp. využívat technologické 
prostředky, jejichž využití VZ v návrhu zákona požaduje. 
Přitom je třeba nastavit takové podmínky, aby se předešlo 
možným kompetenčním sporům, byla určena jasná pravidla 
pro využívání technologických prostředků dotčenými 
subjekty a byly stanoveny příslušné kontrolní mechanismy 
ohledně jejich společného využití. 
V opačném případě by návrh zákona směřoval k nastavení 
nevyváženého a nekoncepčního stavu při zajišťování 
kybernetické bezpečnosti a obrany, který by ohrozil činnost 
všech orgánů, které plní stanovené úkoly při zajišťování 
bezpečnosti České republiky, kam nepochybně ze své 
podstaty kybernetická bezpečnost a obrana patří. Takový stav 
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nelze z hlediska celé bezpečnostní komunity participující na 
řešení kybernetických incidentů a odvracení kybernetických 
útoků považovat za žádoucí a vyhovující.  
 
Přestože důvodová zpráva uvádí, že s výše uvedenými 
bezpečnostními složkami státu bude navázána úzká 
spolupráce, samotný návrh zákona nic takového neobsahuje. 
V této souvislosti upozorňujeme, že povinnost těchto složek 
úzce spolupracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti 
a obrany vyplývá z Bezpečnostní strategie České republiky 
na rok 2015 (dále jen „Bezpečnostní strategie ČR“), Národní 
strategie kybernetické bezpečnosti na období let 2015 – 2020 
(dále jen „Národní strategie KB“) a Akčního plánu k Národní 
strategii kybernetické bezpečnosti na období let 2015 – 2020 
(dále jen „Akční plán“).  
Bezpečnostní strategie ČR zahrnuje zajištění kybernetické 
bezpečnosti a obrany České republiky mezi strategické 
zájmy, k jejichž prosazování jsou voleny přístupy 
a prostředky přiměřené situaci. V souvislosti s hrozbou 
kybernetických útoků je deklarována podpora budování 
takových systémů, které umožňují širokou spolupráci všech 
aktérů v této oblasti, přičemž by primárně mělo jít o systémy 
pružné odolnosti schopné minimalizovat dopady 
kybernetického útoku. S tím akcentuje také vymezení 
institucionálního nástroje bezpečnostní politiky státu, kterým 
je odpovídající bezpečnostní systém, jehož základní funkcí je 
integrovat, koordinovat a řídit jednotlivé složky a pružně 
reagovat na vzniklé hrozby.  
Nezastupitelnou roli při získávání, shromažďování 
a vyhodnocování informací potřebných pro zajišťování 
kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky přitom 
má právě armáda, zpravodajské služby a policie. 
I při vědomí toho, že pojem kybernetická bezpečnost nelze 
zaměňovat za pojem kybernetická obrana, musí být principy 
uvedené v Národní strategii KB aplikovány také do oblasti 
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kybernetické obrany, zejména pak princip spočívající 
v komplexním přístupu k dané problematice založeném na 
principu subsidiarity a spolupráce. Česká republika se v 
Národní strategii KB výslovně zavazuje aplikovat v této 
oblasti výše uvedený princip a zároveň koordinovat aktivity 
na národní úrovni, a to s ohledem na komplexnost dané 
problematiky kybernetické bezpečnosti a obrany a s cílem 
„usnadnit spolupráci mezi dotčenými subjekty, podpořit 
synergii jejich úsilí a zabránit nežádoucím duplikacím“. S tím 
souvisí také zvyšování schopnosti a kapacity v oblasti aktivní 
obrany a zajišťování protiopatření proti kybernetickým 
útokům, k čemuž má sloužit Národní centrum kybernetických 
sil (NCKS). 
Úkoly a odpovědnost jednotlivých subjektů podílejících se na 
zajišťování kybernetické bezpečnosti a obrany jsou 
konkretizovány v Akčním plánu. Zpravodajské služby jsou 
podle tohoto Akčního plánu povinny naplňovat hlavní cíle 
Národní strategie KB, zejména vytvářet efektivní model 
spolupráce na národní úrovni mezi jednotlivými subjekty 
kybernetické bezpečnosti, provádět kontinuální analýzu a 
monitoring hrozeb a rizik v České republice a průběžně 
navyšovat technologické a organizační předpoklady 
k aktivnímu odvracení (potlačení) kybernetických útoků. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme 
upravit předložený návrh zákona tak, aby VZ bylo povinno 
spolupracovat při zajišťování kybernetické obrany s dalšími 
oprávněnými orgány (armádou, zpravodajskými službami a 
policií), a umožnilo jim na základě vzájemné spolupráce a za 
předem stanovených podmínek s definovanými kontrolními 
mechanismy společně využívat technologické prostředky 
kybernetické obrany, to vše s přihlédnutím k nutnosti zajistit 
přitom evidenční ochranu údajů týkající se činnosti těchto 
bezpečnostních složek, které se na jejím zajišťování budou 
podílet. 
Ve smyslu této připomínky navrhujeme rozšířit důvodovou 
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zprávu a RIA o variantu V., v níž bude popsáno legislativní 
řešení uvedené výše. 

ÚZSI  Obecně ÚZSI je toho názoru, že návrh zákona by měl komplexněji 
definovat způsoby zajišťování kybernetické obrany (viz § 16a 
návrhu zákona  
o Vojenském zpravodajství). Omezovat zajišťování 
kybernetické obrany pouze na monitorování a analýzu 
provozu sítí a služeb elektronických komunikací  
se z hlediska předkladatelem deklarovaného účelu 
a závažnosti navrhované zákonné úpravy jeví jako 
nedostatečné, neboť zde zcela absentuje prvek tzv. „aktivní 
obrany“, zejména v souvislosti vyhlášením možného 
„válečného stavu“ podle zákona  
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. V této 
souvislosti se nabízí otázka, zda by při hledání optimální 
definice pojmu kybernetická obrana nebylo možné se 
inspirovat dokumenty, které vznikly z činnosti NATO 
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE) 
v estonském Tallinnu (tzv. „Tallinnským manuálem“). 

AKCEPTOVÁNO. 
§ 16a byl na základě závěrů pracovní skupiny zcela 
přepracován, přičemž připomínkou napadený text je 
obsahově konstruován tak, že v rámci definování 
kybernetické obrany v zákoně č. 222/1999 Sb. jsou 
stanovena oprávnění Vojenského zpravodajství při 
plnění úkolů kybernetické obrany.    

 

UZSI Část první 
novely, § 16a 

Na základě připomínky uplatněné k části druhé návrhu 
zákona (viz níže) navrhujeme v § 16a návrhu zákona označit 
stávající odstavec jako odstavec 1 a za odstavec 1 vložit nový 
odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 bude 
znít takto: 
 
„(2)   Při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 je Vojenské 
zpravodajství oprávněno v rámci zákonem stanovené 
spolupráce umožnit využití technických prostředků 
kybernetické obrany i jiným, k této činnosti oprávněným 
orgánům21). Při využití technických prostředků podle věty 
první provede Vojenské zpravodajství na základě žádosti 
oprávněného orgánu opatření k evidenční ochraně údajů 
podle zvláštního právního předpisu22) nebo jiné opatření 
k zakrytí jeho činnosti. 
________________________ 

Č Á ST E Č NĚ  A K C E PT OV Á NO / Č Á ST E Č NĚ  
V Y SV Ě T L E NO.  
Vzhledem k tomu, že plnění úkolů podle  
odstavce 1, na jehož znění je v navrhovaném textu § 
16a odst. 2 odkazováno, se týká výlučně plnění úkolů 
kybernetické obrany, týká se další část textu stanovení 
oprávnění Vojenského zpravodajství výlučně ve 
prospěch Vojenského zpravodajství, neboť „k této 
činnosti“ je oprávněno výlučně ono.  Tím pak také 
postrádá účelu rovněž znění věty druhé.  
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21) § 5 odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění zákona  
č. …/2016 Sb. 

22) § 11 odst. 7 zákona č. 153/1994 Sb.,  
o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů“. 

 
Odůvodnění: 
S ohledem na povinnost spolupráce, kterou navrhujeme nově 
doplnit do § 5 odst. 4 zákona o zpravodajských službách 
České republiky, bude nezbytné legislativně upravit 
oprávnění Vojenského zpravodajství umožnit využití 
technických prostředků kybernetické obrany i jiným, k tomu 
oprávněným orgánům.  
Navrhované znění ponechává vymezení těchto orgánů 
v obecné rovině, pouze s odkazem na zákon č. 110/1998 Sb. a 
zákon č. 153/1994 Sb.; tyto právní předpisy stanoví, které 
orgány zajišťují bezpečnost České republiky. Lze samozřejmě 
uvažovat také o tom, že v odstavci 2 budou tyto orgány 
vymezeny doslovně, nicméně možnost využití technologických 
prostředků kybernetické obrany by se primárně neměla týkat 
těch bezpečnostních složek (např. ozbrojených 
bezpečnostních sborů), v jejichž působnosti není zajišťování 
kybernetické obrany (půjde např. o Vězeňskou službu České 
republiky nebo Celní správu České republiky). 
 
Takové využití technických prostředků kybernetické ochrany, 
jejichž nasazení bude znamenat pravděpodobně značné 
finanční náklady, považujeme za efektivní, účelné 
a hospodárné, neboť v jeho rámci bude umožněn přístup k 
těmto technickým prostředkům i jiným orgánům oprávněným 
zajišťovat kybernetickou obranu. 
Navrhované řešení ale musí zároveň umožňovat, aby při 
využití technických prostředků kybernetické obrany byly 
chráněny zdroje těchto orgánů; z tohoto důvodu navrhujeme 
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do návrhu zákona zakotvit povinnost Vojenského 
zpravodajství poskytovat těmto orgánům evidenční ochranu 
podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, nebo přijmout takové technické opatření, 
které umožní zakrýt činnost oprávněného orgánu, např. 
policie (obecně půjde například o záznamy o poskytnutí 
a využití údajů, údaje o osobách, činnosti nebo skutečných 
zájmech armády, zpravodajských služeb a policie). 
Tento způsob by měl zajistit „anonymizované“ využití 
technických prostředků kybernetické obrany, ale zároveň by 
měl umožnit jejich důvěryhodnou  
a důslednou kontrolu (s vědomím toho, o jak invazivní 
prostředek do základních práv a svobod se jedná),  
a zároveň řešit případné kolize zájmů těchto orgánů 
v kybernetickém prostoru (z věcného hlediska se nabízí také 
možnost svěřit tuto roli nezávislé autoritě, například NBÚ, 
jako garantovi zajišťujícímu koordinační roli na poli 
kybernetické bezpečnosti v rámci České republiky). 
Předpokládáme, že technické řešení využití technických 
prostředků jinými, k tomu oprávněnými orgány, by bylo 
zajištěno dohodami uzavřenými s Vojenským zpravodajstvím; 
součástí těchto dohod by měl být také postup všech 
bezpečnostních složek zajišťující kybernetickou obranu ve 
chvíli, kdy dojde k takovému kybernetickému útoku, který si 
bude vyžadovat koordinované a soustředěné zapojení všech 
zainteresovaných subjektů. 
Navrhované řešení by tedy umožnilo efektivní využití 
technologických prostředků kybernetické obrany, zajistilo 
rovnováhu pravomocí všech orgánů vykonávajících 
kybernetickou bezpečnost a obranu a aplikovalo princip 
spočívající v komplexním přístupu k dané problematice 
založeném na principu subsidiarity a spolupráce, tak jak to 
nařizuje Bezpečnostní strategie ČR a Národní strategie KB. 

UZSI Část druhá 
novely, § 5 

V souvislosti s výše uvedenou obecnou připomínkou 
uvedenou pod bodem č. 1 navrhujeme v § 5 odst. 4 za větu 

PŘIPOMÍNKA BYLA ZMĚNĚNA NA 
DOPORUČUJÍCÍ.  
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odst. 4 první vložit větu druhou, která bude včetně poznámky pod 
čarou č. 11 znít takto: 
 
„Při zajišťování kybernetické obrany podle věty první 
Vojenské zpravodajství spolupracuje s ozbrojenými silami, 
ozbrojenými bezpečnostními sbory a ostatními 
zpravodajskými službami, které se podílejí  
na zajišťování bezpečnosti České republiky podle tohoto 
nebo jiného zvláštního zákona11). 
________________________ 
  11) čl. 3 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,  

o bezpečnosti České republiky“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme do zákona o zpravodajských službách České 
republiky zakotvit povinnost Vojenského zpravodajství 
spolupracovat při zajišťování kybernetické obrany 
s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostními sbory a 
ostatními zpravodajskými službami, tedy orgány, které se 
podílejí na zajišťování bezpečnosti České republiky, v jejímž 
rámci budou plnit nebo plní úkoly v oblasti kybernetického 
prostoru (půjde pouze o armádu, zpravodajské služby a 
policii). 
Tento návrh respektuje působnost VZ jako národní 
koordinační autority při zajišťování kybernetické obrany, ale 
zároveň také respektuje plnění povinností, které pro příslušné 
bezpečnostní složky zajišťující bezpečnost České republiky 
vyplývají v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany z jejich 
zákonné působnosti. 
Navrhované řešení bude garantovat naplnění principu 
subsidiarity a spolupráce uvedené ve výše zmiňovaných 
strategických materiálech a také umožní navázat na již 
existující mechanismy v oblasti kybernetické bezpečnosti 
(podobně, jako je tomu v případě NBÚ/NCKB). Bude tak 
zajištěn prvek koordinace a spolupráce všech 

V rámci jednání pracovní skupiny byly vyjasněny další 
možné varianty budoucí vzájemné spolupráce, přičemž 
podmínky a rozsah jejího konkrétního vymezení je 
však v daném okamžiku předčasné definovat. Tato 
spolupráce totiž kormě jiného závisí na technických 
prostředcích  
a podmínkách jejich umístění a užití stanovených 
vládou.           
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zainteresovaných složek, a to ve chvíli, kdy rozlišení mezi 
kybernetickou obranou a kybernetickou bezpečností není 
z hlediska právního řádu České republiky zřetelně a jasně 
dáno a definováno (což je samozřejmě odrazem reality 
týkající se kybernetického prostoru a toho, že jde z hlediska 
práva poměrně  
o složitou problematiku). 
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