
                                                                                          III. 
 

N Á V R H    

 

ZÁKON 

ze dne ………. 2019, 

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 

Zákon 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., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 35/2018 Sb., se mění takto: 

 

 

 

1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 

24 zní: 

 

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

 

ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ  

PROVÁDĚNÉ MIMO ZÍSKÁVÁNÍ, SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 

INFORMACÍ  
 

§ 16a      

Rozsah účasti na zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky 

 

(1) Vojenské zpravodajství je povinno za podmínek stanovených tímto zákonem 

odvrátit nebo snížit účinky ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických 

základů České republiky nebo ve značném rozsahu ohrožení životů a zdraví, majetkových 

hodnot nebo životního prostředí (dále jen „důležité zájmy státu“) jím identifikované 

v kybernetickém prostoru, pokud je to vzhledem k jeho intenzitě nezbytné provést okamžitě 

po jeho zjištění, anebo pokud k jeho zastavení nebo odvrácení nedisponují ozbrojené síly 

nebo ozbrojené bezpečnostní sbory potřebnými silami nebo prostředky.  

 

(2) Ohrožení důležitých zájmů státu v kybernetickém prostoru Vojenské zpravodajství 

vyhodnocuje na základě  

a) prováděného získávání, shromažďování a vyhodnocování informací (dále jen 
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„zabezpečování informací“) v rámci plnění jeho úkolů jednotné ozbrojené zpravodajské 

služby České republiky, nebo  

b) monitorování veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen 

„monitorování kybernetického prostoru“) podle § 16b odst. 2.  

 

(3) Aktivní činnost Vojenského zpravodajství při odvracení nebo snižování účinků 

ohrožení důležitých zájmů státu v kybernetickém prostoru a monitorování kybernetického 

prostoru podle § 16b odst. 2 není činností zpravodajské služby podle § 2 odst. 1 zákona 

o zpravodajských službách České republiky19), ale výkonem působnosti Vojenského 

zpravodajství podle § 2 odst. 2 téhož zákona20). 

 

 

  § 16b 

Oprávnění Vojenského zpravodajství při zajišťování bezpečnosti České republiky 

v kybernetickém prostoru   

 

 (1) Vojenské zpravodajství je pro plnění úkolů podle § 16a odst. 1 oprávněno 

za podmínek stanovených tímto zákonem monitorovat kybernetický prostor v nepřetržitém 

režimu.  

 

(2) Monitorováním kybernetického prostoru se rozumí nepřetržité vyhodnocování 

neadresných dat v kybernetickém prostoru zaručující včasné zjištění bezpečnostních hrozeb 

pro důležité zájmy státu, posouzení míry jejich intenzity, závažnosti jejich důsledků 

a způsobu jejich zastavení nebo odvrácení v kybernetickém prostoru. Součástí monitorování 

kybernetického prostoru není zpracovávání osobních údajů nebo provádění odposlechů 

a záznamů podle zákona o elektronických komunikacích21); monitorováním kybernetického 

prostoru nesmí být narušena důvěrnost obsahu zprávy a může být prováděno výlučně 

způsobem vylučujícím zásahy do soukromého nebo rodinného života.    

 

(3) Pro monitorování kybernetického prostoru využívá Vojenské zpravodajství sondy 

podle zákona o elektronických komunikacích22) umísťované v sítích elektronických 

komunikací za podmínek stanovených tímto zákonem.      

 

 

§ 16c 

Povinnosti Vojenského zpravodajství při zajišťování bezpečnosti České republiky 

v kybernetickém prostoru   

   

     

(1) K zastavení nebo odvrácení trvajícího nebo přímo hrozícího kybernetického útoku 

anebo k odstranění nebo omezení důsledků vyhodnocených bezpečnostních rizik pro důležité 

zájmy státu v kybernetickém prostoru je Vojenské zpravodajství povinno vždy vyhodnotit 

informace získané podle § 16a odst. 2 z hlediska  

a) intenzity ohrožení důležitých zájmů státu,  

b) časové naléhavosti provedení zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku anebo 

odstranění nebo omezení důsledků vyhodnocených bezpečnostních rizik pro důležité 

zájmy státu v kybernetickém prostoru, 

c) aktuálních schopností a technických možností ozbrojených sil České republiky nebo 

ozbrojených bezpečnostních sborů zastavit nebo odvrátit kybernetický útok anebo odstranit 

nebo omezit důsledky vyhodnocených bezpečnostních rizik pro důležité zájmy státu 
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v kybernetickém prostoru v potřebném čase, 

d) stanovení účelného a účinného řešení identifikované bezpečnostní hrozby a zastavení nebo 

odvrácení kybernetického útoku, 

e) stanovení míry tolerance vůči bezpečnostním rizikům vyvolaným kybernetickým útokem 

vzhledem k jeho předpokládaným důsledkům vůči důležitým zájmům státu a nezbytnosti 

zajistit podmínky pro plnění jiných povinností České republiky.  

 

(2) Na základě provedeného vyhodnocení podle odstavce 1 rozhodne Vojenské 

zpravodajství, zda  

a) aktivně zasáhne za účelem zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku, případně za 

účelem odstranění bezpečnostní hrozby, nebo 

b) předá zjištěné informace k provedení dalších opatření k zajištění bezpečnosti České 

republiky podle jejich povahy:  

1. Generálnímu štábu Armády České republiky k provedení opatření k zajištění obrany 

České republiky ozbrojenými silami České republiky, nebo  

2. Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k provedení opatření 

směřujících k zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech 

a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací 

v kybernetickém prostoru, nebo   

3. Ministerstvu vnitra k provedení opatření k zajištění bezpečnosti České republiky 

ozbrojenými bezpečnostními sbory,  

a to s přihlédnutím k působnosti uvedených státních orgánů.   

 

 (3) O postupu podle odstavce 2 písm. b) informuje Vojenské zpravodajství společně 

s adresátem informace rovněž další státní orgány uvedené v písmenu b) bodech 1. až 3.               

 

(4) K provedení opatření podle odstavce 2 písm. a) je nutný souhlas ministra obrany.   

 

(5) Vojenské zpravodajství je povinno o jím realizovaném opatření podle odstavce 2 

písm. a) neprodleně po jeho provedení informovat písemnou formou  

a) ministra obrany,  

b) prostřednictvím ministra obrany náčelníka Generálního štábu Armády České republiky,  

c) prostřednictvím ministra obrany ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost a   

d) prostřednictvím ministra obrany ministra vnitra.  

 

(6) Součástí informace podle odstavce 5 musí být alespoň uvedení  

a) charakteristiky kybernetického útoku nebo bezpečnostních rizik,  

b) identifikace zdroje kybernetického útoku nebo identifikovaných bezpečnostních rizik a  

c) popis důsledků zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku, anebo odstranění 

bezpečnostní hrozby. 

 

(7) Povinnost poskytnout informace podle odstavce 2 písm. b) neplatí, jestliže 

by poskytnutí ohrozilo důležitý zájem sledovaný Vojenským zpravodajstvím. 
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§ 16d 

Vztah plnění úkolů kybernetické obrany k ústřednímu plánu obrany a struktura 

předávaných informací   

 

(1) Vojenské zpravodajství se při plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí ústředním plánem 

obrany státu a plánem23), který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení 

krizových situací podle krizového zákona24).  

 

(2) Strukturu předávaných informací podle § 16c odst. 2 písm. b) a odst. 6, způsob jejich 

předávání a podmínky jejich zabezpečení stanoví vláda nařízením.           

 

 

§ 16e 

Záznamy o řešení kybernetického útoku    

     

(1) Vojenské zpravodajství je povinno o každém provedeném zásahu podle § 16c 

odst. 2 písm. a) provést záznam, a to minimálně v rozsahu   

a) charakteristika identifikované kybernetické hrozby nebo bezpečnostního rizika,   

b) závěry provedení posouzení kybernetické hrozby nebo bezpečnostního rizika podle § 16c 

odst. 1,  

c) údaje o zdroji kybernetického útoku nebo zjištěných bezpečnostních rizik,    

d) časový údaj o provedení opatření směřujících k zastavení nebo odvrácení kybernetického 

útoku anebo odstranění bezpečnostních hrozeb,  

e) způsob provedení zásahu a popis využitých organizačních a technických opatření,       

f) další skutečnosti charakterizující provedení zásahu.      

 

(2) Pokud Vojenské zpravodajství na základě vyhodnocení jím zabezpečovaných 

informací nebo informací vyhodnocených z monitorování kybernetického prostoru rozhodne 

o jejich předání podle § 16c odst. 2 písm. b), obsahuje záznam skutečnosti podle odstavce 1 

písm. a) až c) údaje o době předání informace a identifikační údaje adresáta předání v rozsahu 

a) název adresáta,   

b) adresa, na kterou byly údaje předány,  

c) časový údaj předání s přesností na sekundy, 

d) časový údaj o potvrzení převzetí informace s přesností na sekundy.        

  

(3) Záznamy podle odstavců 1 a 2 Vojenské zpravodajství uchovává po dobu 10 let 

od data jejich zpracování.  

 

§ 16f 

Podmínky výkonu činností Vojenského zpravodajství prováděných mimo zabezpečování 

informací zpravodajskou službou   

 

 

(1) Vojenské zpravodajství při plnění úkolů podle § 16a odst. 1 spolupracuje s dalšími 

státními orgány, ozbrojenými silami České republiky, ozbrojenými bezpečnostními sbory, 

právnickými a fyzickými osobami, pokud působí v oblasti zajišťování kybernetické 

bezpečnosti a obrany České republiky, a s orgány jiných států.           

 

(2) Při plnění úkolů podle § 16a odst. 1 zasahuje Vojenské zpravodajství 

do základních práv a svobod jen v rozsahu přiměřeném nezbytnosti zajištění důležitých zájmů 
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státu a po dobu nezbytně nutnou, a to jen v případě, kdy k zajištění bezpečnosti České 

republiky v kybernetickém prostoru nepostačují prostředky ozbrojených sil České republiky 

nebo ozbrojených bezpečnostních sborů, popřípadě kdy intenzita kybernetického útoku 

nesnese pro jeho zastavení nebo odvrácení časového odkladu.    

 

(3) Monitorování kybernetického prostoru 

a) nesmí omezovat nebo narušovat neutralitu sítí elektronických komunikací,  

b) nesmí narušovat zachování integrity veřejných komunikačních sítí, 

c) může ovlivňovat plnění povinností právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující síť 

elektronických komunikací nebo poskytující službu elektronických komunikací vůči 

uživatelům sítě výlučně v rozsahu přiměřeném veřejnému zájmu na zajišťování obrany 

a bezpečnosti České republiky.   

 

(4) Vojenské zpravodajství je při plnění úkolů podle § 16a odst. 1 povinno poskytnout 

při zajišťování bezpečnosti České republiky součinnost nebo podporu vykonávaných opatření 

ozbrojeným silám České republiky nebo ozbrojeným bezpečnostním sborům, pokud o to 

v individuálních případech požádají; tím není dotčena povinnost Vojenského zpravodajství 

podle odstavce 1.       

  

 

§ 16g 

Umísťování sond umožňujících monitorování kybernetického prostoru  

 

(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno požadovat od právnické nebo podnikající 

fyzické osoby zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující službu 

elektronických komunikací zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení sond umožňujících 

monitorování kybernetického prostoru.  

 

(2) Specifikaci sítí elektronických komunikací využitelných pro monitorování 

kybernetického prostoru z hlediska zajištění důležitých zájmů státu stanoví Ministerstvo 

obrany v ústředním plánu obrany státu23). 

 

 (3) K zajištění účelu podle odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany rozhodnutí, jímž 

právnické nebo podnikající fyzické osobě zajišťující síť elektronických komunikací nebo 

poskytující službu elektronických komunikací uloží povinnost zabezpečit rozhraní 

pro připojení sond určených k monitorování kybernetického prostoru a povinnost strpět 

umístění a provozování tohoto zařízení. Rozhodnutí podle věty první obsahuje výrokovou část 

a poučení účastníků; odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

 

 (4) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 je Vojenské zpravodajství povinno 

posoudit, zda připojení sond samo o sobě není bezpečnostním rizikem, popřípadě zda je 

možné důsledky takového bezpečnostního rizika přijmout jako akceptovatelné vzhledem 

k účelu připojení konkrétní sondy. Dokument obsahující závěry posouzení je podkladem 

pro vydání rozhodnutí podle odstavce 3.  

 

§ 16h    

 Nakládání s daty 

 

(1) Vojenské zpravodajství je povinno data, která zpracovává na základě monitorování 

kybernetického prostoru podle § 16b, zabezpečit před vyzrazením, poškozením, zničením, 
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ztrátou, odcizením nebo jiným způsobem jejich zneužití.       

 

 (2) Vojenské zpravodajství je oprávněno data získaná monitorováním kybernetického 

prostoru prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací zpracovávat výlučně 

pro účely zajišťování kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky podle tohoto 

zákona, a to výlučně po dobu zajišťování tohoto účelu; jakmile pomine důvod pro jejich 

zpracování, data zlikviduje.   

 

 

§ 16i 

Zprávy o zajišťování kybernetické obrany 

 

(1) Vojenské zpravodajství předkládá vládě prostřednictvím ministra obrany jednou 

ročně podrobnou zprávu o plnění úkolů podle § 16a odst. 1 a vyhodnocení jejich účinnosti.  

 

 (2) Vojenské zpravodajství předkládá ministru obrany neprodleně po ukončení 

kalendářního pololetí písemnou zprávu o stavu jím plněných úkolů podle § 16a odst. 1 za toto 

období, a to včetně záznamů o jím provedených opatřeních vedených podle § 16e.  

 

 (3) Ministr obrany je oprávněn od Vojenského zpravodajství vyžadovat v rozsahu jím 

plněných úkolů, jimiž se podílí na zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky 

v kybernetickém prostoru, veškeré informace nezbytné k plnění jeho úkolů podle § 6 odst. 1 

zákona o zajišťování obrany České republiky.           

 

 

§ 16j 

Kontrola povinností Vojenského zpravodajství při zajišťování bezpečnosti České 

republiky v kybernetickém prostoru a jeho řízení    

 

   

(1) Činnost související s plněním úkolů podle § 16a odst. 1 podléhá kontrole vlády, 

Poslanecké sněmovny a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky; 

při provádění kontroly předkládá Vojenské zpravodajství kontrolujícímu záznamy podle § 16e 

odst. 1 a 2 a informace podle § 16c odst. 2 a 6, popřípadě další zprávy a informace, které jsou 

pro provedení kontroly účinnosti a správnosti plnění těchto úkolů nezbytné a kontrolující si je 

vyžádá.     

 

(2) Informace podle § 16c odst. 2 a 6 předkládá Vojenské zpravodajství pro účely 

kontroly podle odstavce 1 pouze ve věcech a v případech, ve kterých svou činnost již 

ukončilo. 

 

(3) Ministr obrany prověřuje stav přípravy a zajišťování obrany státu v kybernetickém 

prostoru, na němž se podílí Vojenské zpravodajství; za tímto účelem je oprávněn požadovat 

od ředitele Vojenského zpravodajství veškeré související informace a dokumenty a ověřovat 

plnění činností prováděných v souvislosti s úkoly podle § 16a odst. 1; ustanovení § 41 zákona 

o zajišťování obrany státu se pro tyto případy použije obdobně.          

 

(4) Kontrolní řád se na kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství podle této části 

nepoužije. 
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§ 16k 

Náhrada škody 

 

 V případě, že při odvracení nebo zastavení kybernetického útoku nebo odstranění 

kybernetického rizika vznikne škoda, postupuje Ministerstvo obrany podle obecných právních 

předpisů upravujících náhradu škody.     

 

_____________________________    
19) § 2 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona 

č. …/2019 Sb. 
20) § 2 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona 

č. …/2019 Sb. 
21) § 97 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění zákona č. …/2019 Sb.   
22)  Zákon č. 127/2005 Sb., ve znění zákona č. …/2019 Sb. 
23) § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu. 

24) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v znění pozdějších 

předpisů.“.  

 

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

 

 

3. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní: 

 

„§ 24a 

 

Ředitel Vojenského zpravodajství zřizuje vnitřní kontrolní orgán Vojenského 

zpravodajství, jehož statut schvaluje a jehož činnost kontroluje ministr obrany.“. 

 

 

Č Á S T   D R U H Á 

 

Změna zákona o zpravodajských službách  

 

Čl. II 

  

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění zákona č. 18/1995 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. 219/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 

č. 325/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně 

poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní: 

   

 

 „(2) Vojenské zpravodajství se na základě ústavního zákona o bezpečnosti České 

republiky11) v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o Vojenském zpravodajství10) podílí 

na zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky v kybernetickém prostoru.  
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______________________   
10) Část čtvrtá zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. …/2019 Sb.   
11) Čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.“.  

 

 

2. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č.  12 

zní:  

 

„(4) Vojenské zpravodajství dále monitorováním veřejných komunikačních sítí 

a služeb elektronických komunikací podle zákona o Vojenském zpravodajství12) zabezpečuje 

za účelem výkonu jemu svěřené působnosti podle § 2 odst. 2 informace způsobilé ohrozit 

svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném 

rozsahu ohrozit životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí. 

 
12) § 16b zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. …/2019 Sb.“.   

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.  

 

 

Č Á S T   T Ř E T Í 

 

Změna zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích) 

 

Čl. III 

 

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. 186/2006 Sb., zákona 235/2006 Sb., 

zákona č. 310/2006 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. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona 

č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., 

zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., 

zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 10 odst. 1 písm. o) se za slova „§ 97“ vkládají slova „a  98a“. 

 

2.  Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně poznámek pod čarou č. 70 a 71 zní: 
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„§ 98a 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující síť elektronických 

komunikací nebo poskytující službu elektronických komunikací je povinna na základě 

rozhodnutí vydaného Ministerstvem obrany podle zákona o Vojenském zpravodajství70) zřídit 

a zabezpečit ve vhodných bodech jí provozované sítě rozhraní pro připojení sondy umožňující 

za účelem zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky v kybernetickém prostoru 

nepřetržité monitorování kybernetického prostoru podle zákona o Vojenském zpravodajství71) 

(dále jen „sonda“).  

 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 není bez souhlasu Vojenského zpravodajství 

oprávněna jakýmkoliv způsobem zasahovat do jím připojené sondy nebo jakkoliv omezovat 

její funkčnost. Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna umožnit Vojenskému zpravodajství 

na požádání přístup k sondě umístěné na jí provozované síti elektronických komunikací, 

přičemž Vojenské zpravodajství musí postupovat tak, aby jeho činností nebyly porušovány 

podmínky výkonu povinností této osobě uložených zákonem.   

 

(3) Za plnění povinností podle odstavce 1 náleží právnické nebo podnikající fyzické 

osobě od Vojenského zpravodajství úhrada efektivně vynaložených nákladů. Způsob určení 

výše efektivně vynaložených nákladů a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

(4) Osoba uvedená v odstavci 1, jakož i jiné osoby podílející se na plnění povinnosti 

podle odstavce 1, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících 

s připojením a užíváním sond. Tato povinnost trvá i poté, kdy tato osoba přestane být osobou 

podle odstavce 1 nebo osobou podílející se na plnění povinnosti podle věty první.  

 

____________________ 
70) § 16g zákona č. 289/2005 Sb., ve znění zákona č. …/2019 Sb. 
71) §  16b zákona č. 289/2005 Sb., ve znění zákona č. …/2019 Sb.“. 

 

 

3. V § 108 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „a ověřuje technické 

a provozní podmínky stanovené pro sondy zákonem o Vojenském zpravodajství72)“.     

 

Poznámka pod čarou č. 72 zní: „72) § 16f a § 16g zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském 

zpravodajství, ve znění zákona č. …/2019 Sb.“.    

 

4.  V § 118 se za odstavec 22 vkládá nový odstavec 23, který zní:  

 

 „(23) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba zajišťující síť 

elektronických komunikací nebo poskytující službu elektronických komunikací dopustí 

přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 98a odst. 1 nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní  

pro připojení sondy podle rozhodnutí vydaného Ministerstvem obrany, 

b) neumožní Vojenskému zpravodajství přístup k sondě, 

c) neoprávněně zasáhne do sondy nebo omezí její funkčnost, nebo 

d) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 98a odst. 4.“. 

 

Dosavadní odstavec 23 se označuje jako odstavec 24. 
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5. V § 118 odst. 24 písm. c) se slova „nebo 22“ nahrazují slovy „, 22 nebo 23“. 

     

6. V § 119 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

 

„(7) Fyzická osoba podílející se na plnění povinností právnické nebo podnikající fyzické 

osoby zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující službu elektronických 

komunikací dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 98a 

odst. 4.“. 

 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.  

 

7. V § 119 odst. 8 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

 

8. V § 150 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 

„(7) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 98a odst. 3.“. 

 

 

Č Á S T   Č T V R T Á 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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