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                                                                                                                                            VI. 

 
Návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 

 

                                                                        

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

 

Změna zákona o Vojenském zpravodajství  

 

 „Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

 

(1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba 

České republiky.  

 

 (2) Postavení a působnost Vojenského zpravodajství a jeho spolupráci s ostatními 

zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní právní předpis1). 

  

 

ČÁST DRUHÁ 

 

POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ 

 

§ 2 

  

 Úkoly Vojenského zpravodajství plní příslušníci Vojenského zpravodajství, kterými 

jsou vojáci z povolání a vojáci v záloze povolaní k výkonu vojenské činné služby  

k Vojenskému zpravodajství, a zaměstnanci zařazení ve Vojenském zpravodajství2a), kteří se 

na plnění úkolů Vojenského zpravodajství podílejí v rozsahu, který určuje statut Vojenského 

zpravodajství2b). 

   

…  
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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 

„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 života.    

 

(3) Pro monitorování kybernetického prostoru využívá Vojenské zpravodajství 

sondy podle zákona o elektronických komunikacích22) umísťované v sítích 
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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 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 
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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. 

 

 

§ 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 
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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 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 součinnost nebo podporu vykonávaných opatření ozbrojeným silám České 

republiky nebo ozbrojeným bezpečnostním sborům, pokud o to v individuálních 

případech výlučně pro účely jimi zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky 

v kybernetickém prostoru 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB9BGWZI1)



6 
 

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, 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 
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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. 

 

§ 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.     

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ PÁTÁ  

 

VEDENÍ EVIDENCÍ VOJENSKÝM ZPRAVODAJSTVÍM 

 

§ 17 

  

 (1) Vojenské zpravodajství je oprávněno ukládat, uchovávat a využívat údaje  

o fyzických a právnických osobách ve svých evidencích, jestliže 

a) existují podložená podezření ze záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace  

ve své působnosti, 

b) je to potřebné ke zjištění a zhodnocení záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje 

informace ve své působnosti, nebo 

c) je to nutné k plnění dalších úkolů stanovených zvláštním právním předpisem nebo 

mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána. 

  

 (2) Údaje o chování nezletilých osob mladších 15 let se nesmějí vkládat do evidencí. 

Údaje o chování nezletilých osob starších 15 let se musí po dvou letech od vložení 

přezkoumat a nejpozději po pěti letech uložit tak, aby k nim neměl přístup nikdo jiný než 

orgány oprávněné podle zvláštního právního předpisu, ledaže by po dovršení zletilosti těchto 

osob k nim získalo Vojenské zpravodajství v oboru své působnosti další poznatky. 

  

 (3) Všechny údaje vedené v evidencích Vojenského zpravodajství, o kterých  

se dodatečně zjistí, že byly získány neoprávněně nebo že jsou nepravdivé, se uloží tak, aby  

k nim neměl přístup nikdo s výjimkou orgánů oprávněných podle zvláštního právního 

předpisu. 

§ 18 

 

 Pokud údaje o osobách, uchovávané v evidencích Vojenského zpravodajství, již 

nejsou k plnění úkolů Vojenského zpravodajství potřebné nebo pokud je k tomu jiný zákonný 

důvod, uloží Vojenské zpravodajství tyto údaje způsobem, který zabrání každému, s výjimkou 

orgánů oprávněných podle zvláštního právního předpisu, v přístupu k těmto údajům. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB9BGWZI1)



8 
 

 

 

§ 19 

 

 Vojenské zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích 

před vyzrazením, zneužitím, poškozením nebo zničením. 

 

§ 20 

  

 (1) Vojenské zpravodajství skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických 

osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje. 

  

 (2) Vojenské zpravodajství může informace a informační systémy sdružovat a získávat 

informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností. 

  

 (3) Vojenské zpravodajství zřizuje bezpečnostní archiv k trvalému zachování 

informací7). 

  

 

ČÁST PÁTÁ ŠESTÁ  

 

KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ A POVINNOST 

ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST 

 

§ 21 

  

 (1) Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která 

k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán"). 

  

 (2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být 

pouze poslanec Poslanecké sněmovny. 

  

 (3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva 

a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis8). Kontrolní řád se na kontrolu 

činnosti Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije. 

  

§ 22 

  

 (1) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele Vojenského 

zpravodajství nebo jím pověřeného příslušníka Vojenského zpravodajství do objektů 

Vojenského zpravodajství. 

  

 (2) Ředitel Vojenského zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu 

 a) statut Vojenského zpravodajství9), 

 b) návrh rozpočtu Vojenského zpravodajství, 

 c) písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky10), 

 d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Vojenského zpravodajství, 

 e) vnitřní předpisy Vojenského zpravodajství.  

 

(3) Ředitel Vojenského zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání 

 a) zprávu o činnosti Vojenského zpravodajství11), 

 b) zprávu o použití zpravodajských prostředků, vyjma zpravodajských prostředků použitých 

při zabezpečování informací majících původ v zahraničí12), a to pouze ve věcech  
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a v případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo, 

 c) souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, v nichž je Vojenské 

zpravodajství činné, vyjma případů a věcí při zabezpečování informací majících původ  

v zahraničí12); v informaci odliší případy a věci podle zvláštního právního předpisu13), 

 d) počet případů, ve kterých byla podána žádost o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního 

tajemství18), 

 e) zprávu o využívání žádostí o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky 

o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství18), a to 

pouze ve věcech a případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo. 

  

 (4) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích 

příslušníků Vojenského zpravodajství a nahrazovat jejich řídící činnost. 

 

§ 23 

 

 (1) Kontrolní orgán je oprávněn požadovat od ředitele Vojenského zpravodajství 

potřebná vysvětlení a písemné podklady, má-li za to, že 

  

  a) činnost Vojenského zpravodajství nezákonně omezuje nebo poškozuje práva a svobody 

osob, nebo 

b) došlo k vyzrazení utajovaných skutečností14) z činnosti Vojenského zpravodajství.  

 

 (2) Každé porušení zákona příslušníky Vojenského zpravodajství, které kontrolní 

orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit ministru obrany, řediteli Vojenského 

zpravodajství a nejvyššímu státnímu zástupci. 

  

 

§ 24 

  

 Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zákona  

se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení podle § 23 odst. 2. 

Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dovědí při výkonu své funkce, oznamují  

v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona. 

 

 

§ 24a 

 Ředitel Vojenského zpravodajství zřizuje vnitřní kontrolní orgán Vojenského 

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

  

ČÁST ŠESTÁ SEDMÁ  

 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

HLAVA I 

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

  

§ 25 

  

 (1) Příslušníci Vojenského zpravodajství a každý, kdo plní úkoly podle tohoto zákona, 
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jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů 

Vojenského zpravodajství nebo v souvislosti s nimi. 

  

 (2) Na žádost orgánů činných v trestním řízení může ministr obrany zprostit  

v potřebném rozsahu mlčenlivosti osoby uvedené v odstavci 1. 

  

 (3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčen zákon o ochraně utajovaných 

skutečností14). 

  

§ 26 

  

 Vláda stanoví nařízením vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského 

zpravodajství. 

 

••• 
 

_____________________________    
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.  

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

••• 
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Změna zákona o zpravodajských službách   

 

 

„Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Úvodní ustanovení 

  

§ 1 

 

 (1) Tento zákon upravuje zejména postavení, působnost, koordinaci, spolupráci 

a kontrolu zpravodajských služeb České republiky (dále jen "zpravodajské služby"), ukládání 

úkolů zpravodajským službám, podávání zpráv těmito službami a poskytování informací 

zpravodajským službám. 

  

 (2) Používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí 

obsahujících údaje o osobách Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím, 

jakož i postavení příslušníků zpravodajských služeb a jejich služební poměry upravují zvláštní 

zákony1). 

  

§ 2  

 

 Zpravodajské služby jsou státní orgány pro získávání, shromažďování 

a vyhodnocování informací (dále jen "zabezpečování informací") důležitých pro ochranu 

ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky. 

  

 

 (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.  

 

 

Zpravodajské služby a jejich postavení 

 

§ 3 

  

V České republice působí tyto zpravodajské služby: 

a) Bezpečnostní informační služba, jejíž příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního 

rozpočtu, 

b) Úřad pro zahraniční styky a informace, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly 

Ministerstva vnitra, 

c) Vojenské zpravodajství jako součást Ministerstva obrany2). 

 

 

§ 4 

 

 (1) V čele zpravodajských služeb stojí ředitelé. 

  

 (2) Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své 
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funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává. 

  

 (3) Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace jmenuje a odvolává ministr vnitra 

se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace 

odpovědný ministru vnitra. 

  

 (4) Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády. 

Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který 

ho též se souhlasem vlády odvolává. 

  

§ 5 

Působnost zpravodajských služeb 

 

 (1) Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace 

  

a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti 

a územní celistvosti České republiky, 

b) o zpravodajských službách cizí moci, 

c) o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství, 

d) o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické 

zájmy České republiky, 

 e) týkající se organizovaného zločinu a terorismu. 

  

 (2) Úřad pro zahraniční styky a informace zabezpečuje informace mající původ 

v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů 

České republiky. 

  

 (3) Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace 

 a) mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky, 

 b) o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany, 

 c) o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky,3) 

 d) o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České 

republiky. 

  

 

(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. 

 

 (4 5) Zpravodajské služby plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo 

mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. 

  

§ 6 

Vnitřní organizace zpravodajských služeb 

 

 Vymezení vnitřní organizace zpravodajských služeb a bližší vymezení jejich činnosti 

upraví statuty. Statuty zpravodajských služeb schvaluje vláda. 
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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.  
12) § 16b zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona     

č.  …/2019 Sb.   

 

 

… 
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Změna zákona o elektronických komunikacích  

 

 

„Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

••• 

Díl 2 

Všeobecné oprávnění 

 

§ 9  

Vydání všeobecného oprávnění 

 

 (1) Všeobecné oprávnění je opatření obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky 

výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb 

elektronických komunikací, provozování přístrojů a na využívání rádiových kmitočtů a které 

je závazné pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnosti podle § 7. 

  

 (2) Úřad je oprávněn vydat všeobecné oprávnění k zajišťování sítí elektronických 

komunikací a přiřazených prostředků, k poskytování služeb elektronických komunikací,  

k provozování přístrojů a k využívání rádiových kmitočtů, pro které není třeba udělit 

individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (§ 17). 

  

§ 10 

Podmínky stanovené všeobecným oprávněním 

 

 (1) Úřad všeobecným oprávněním stanoví konkrétní podmínky týkající se 

  

a) interoperability služeb a propojení sítí, 

b) zajištění dostupnosti a využívání čísel z číslovacího plánu pro koncové uživatele včetně 

podmínek jejich využívání, 

c) ochrany životního prostředí, územního plánování, přístupu na nemovitosti včetně jejich 

užívání, společného umístění nebo sdílení zařízení, včetně, kde je to aplikovatelné, 

jakýchkoliv finančních nebo technických záruk nutných pro provedení prací, 

d) povinnosti poskytovat službu šíření určeného rozhlasového nebo televizního programu  

a s tímto programem související služby podle § 72, 

e) ochrany osobních údajů a soukromí, 

f) ochrany spotřebitelů, 

g) omezení ve vztahu k přenášení takového obsahu, který představuje porušování právních 

předpisů, 

h) informací, které subjekty oznamují na základě tohoto zákona, zvláštního právního předpisu 

nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie65), 

i) zajišťování sítí elektronických komunikací za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu6) a válečného stavu7) (dále jen "krizové stavy"), 

j) ochrany občanů před škodlivými účinky elektromagnetického záření způsobeného sítěmi 

elektronických komunikací,8) 

k) zajištění integrity veřejných komunikačních sítí a prevence elektromagnetického rušení 

mezi sítěmi nebo službami elektronických komunikací, 

l) ochrany veřejných komunikačních sítí vůči neoprávněnému přístupu podle § 89 odst. 1, 
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m) využívání rádiových kmitočtů s ohledem na účelné využívání rádiového spektra  

a zabránění škodlivé interferenci, 

n) plnění povinnosti podle § 62, 

o) plnění povinností podle § 97 a 98a, nebo 

p) oznamování zahájení využívání rádiových kmitočtů podle písmene m). 

 

 (2) Podmínky podle odstavce 1 Úřad stanoví ve všeobecném oprávnění pouze tehdy, 

nestanoví-li je tento zákon nebo zvláštní právní předpis. 

 

 

••• 

§ 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.  

 

••• 
 

§ 108 

 

Působnost Úřadu 

  

 (1) Úřad podle tohoto zákona 

  

a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci 

podnikatelů v elektronických komunikacích, 

 b) vydává opatření obecné povahy, 

 c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje podniky 
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s významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti, 

d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává 

poskytování univerzální služby, 

e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti vrátit 

finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů poskytování 

univerzální služby a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro jejího 

poskytovatele neúnosnou zátěž, 

f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací, 

g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, 

h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států, Evropskou 

agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s Komisí, 

i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění, 

j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení, 

k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu18) při 

uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti 

elektronických komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla 

odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo 

Českou republiku státními příslušníky členských států Evropské unie nebo jejich 

rodinnými příslušníky, 

l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky, 

m) vykonává kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje rušení 

a ověřuje technické a provozní podmínky stanovené pro sondy zákonem o Vojenském 

zpravodajství72),     

n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností, 

o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze, 

p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům 

přídělů rádiových kmitočtů z výběrových řízení, 

q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů, 

r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet, 

s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických 

komunikací a spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě, 

t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění 

podle tohoto zákona, 

u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách patřících 

do jeho působnosti, 

v) vykonává státní statistickou službu, 

w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech 

stanovených vládou, 

x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických 

komunikací od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem45) a poskytuje jednotlivé údaje 

získané při statistickém zjišťování Ministerstvu, 

 y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné 

správy, 

 z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro veřejně 

dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné 

komunikační síti podle § 63 odst. 5, 

 aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem  

nebo uložených z moci úřední na jeho základě, 

 bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém 

monitorování kmitočtového spektra, 

 cc) zpřístupňuje informace o udělených právech k využívání rádiových kmitočtů 

a o využívání rádiového spektra, 
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 cc) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním 

řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti. 

  

… 
 

 

§ 118  

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob  

 

••• 

 

 (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. 

 

23 (24) Za přestupek podle § 118 lze uložit pokutu do  

  

a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 písm. f), 

odstavce 3 písm. b), odstavce 5, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 14 písm. ae),  

  

b) 15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za 

poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, jde-li o 

přestupek podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až e), odstavce 3 písm. a), 

odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až p), odstavce 

13 písm. i) až n), odstavce 14 písm. k) až ad) nebo odstavce 15,  

  

c) 50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za 

poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, jde-li o 

přestupek podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 písm. a), b), odstavce 4, odstavce 6 

písm. a) až f), odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až c), odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až i), 

odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce 13 písm. a) až h), odstavce 14 písm. a) až 

j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20, 21 nebo 22, 22 nebo 23.  
  

§ 119 

Přestupky fyzických osob 

  

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 a) uskutečňuje zlomyslná volání, 

 b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1, 

 c) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění, 

 d) v rozporu s § 26 odst. 2 obsluhuje některé z vysílacích rádiových zařízení uvedených  

 § 26 odst. 1 bez platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení, 

 e) uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání, 

 f) využívá zvláštní ceny podle § 38, ačkoliv není osobou se zvláštními sociálními potřebami, 
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nebo ačkoliv není osobou, jíž byla daná zvláštní cena přiznána, 

 g) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje 

technické požadavky, 

 h) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím 

osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty, 

 i) v rozporu s § 96 odst. 1 nabídne marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob 

nabídky zboží nebo služeb účastníkovi nebo uživateli, který uvedl, že si nepřeje být 

kontaktován za účelem marketingu, 

 j) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle  

§ 102 odst. 3, 

 k) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního komunikačního 

vedení stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 102 odst. 5 nebo 

ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje, stanovené  

v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 103 odst. 1, 

 l) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního komunikačního 

vedení činnost, která znemožňuje nebo podstatně znesnadňuje přístup k tomuto vedení, 

nebo která by mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez předchozího 

souhlasu vlastníka vedení, nebo 

 m) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné 

povahy vydaným Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 62 

odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 6 a § 86 odst. 3. 

  

 (2) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 17 

odst. 1 se dopustí přestupku tím, že 

 a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním, 

 b) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých jí bylo toto 

oprávnění uděleno, 

 c) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic 

bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění. 

  

 (3) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro 

experimentální účely podle § 19b se dopustí přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých mu bylo toto 

oprávnění uděleno, nebo 

 b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14. 

  

 (4) Fyzická osoba jako osoba, které byla přiznána zvláštní cena, se dopustí přestupku 

tím, že v rozporu s § 38 odst. 7 neinformuje podnikatele, kterému byla uložena povinnost 

poskytovat zvláštní ceny, o všech skutečnostech, které mají vliv na podmínky pro poskytnutí 

zvláštní ceny. 

  

 (5) Fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož provozem vzniká 

vysokofrekvenční energie, se dopustí přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení 

nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo rušení 

poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních 

služeb, nebo 

 b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li k rušení provozu 

elektronického komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb elektronických 

komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb. 

  

 (6) Fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky nebo o jejich 
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odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebo 

 b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115. 

  

(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. 

 (78) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až m) a za přestupek podle 

odstavců 2 až 6 7 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze 

uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

••• 

   Zmocnění 

§ 150 

 

  (1) Vláda vydá nařízení k provedení 16 odst. 9,§ 24 odst. 5, § 27 odst. 8, § 37 odst. 2, 

§ 38 odst. 8, § 43 odst. 5, § 133 odst. 2. 

  

 (2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 16 odst. 1, 7 a 8, § 26 odst. 5, § 29  

odst. 4, § 40 odst. 7, § 43 odst. 3, § 47 odst. 5, § 48 odst. 7, § 53 odst. 4, § 80 odst. 3, § 113 

odst. 8 a § 126 odst. 3. 

  

 (3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 33 

odst. 9 a § 97 odst. 4. 

  

 (4) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 97 odst. 5 a 9. 

  

 (5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 33 odst. 4, § 44 odst. 5, § 63 odst. 3, § 64  

odst. 13, § 97 odst. 7 a 12, § 98 odst. 4, § 99 odst. 1, § 113 odst. 6 a 7 a § 129 odst. 2. 

  

 (6) Úřad pro ochranu osobních údajů může vydat vyhlášku k provedení § 88 odst. 7. 

 

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

 

 

_______________________ 

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. 
72) § 16f a § 16g zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona  

     č. …/2019 Sb.    
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