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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 12. února 2019. 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu zákona byl stanoven na 12. března 2019.  
 
Na základě souhlasu ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády České republiky JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., z února 2019 byl 
v souladu s čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády zúžen rozsah připomínkových míst pro posouzení návrhu zákona v meziresortním 
připomínkovém řízení tak, jak je dále uvedeno. 
 
Návrh zákona byl k posouzení předložen Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Národní bezpečnostní úřad, Český telekomunikační úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Česká národní banka 
a Kancelář prezidenta republiky 

 
K návrhu zákona uplatnily z oslovených připomínkových míst zásadní připomínky: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility, NBÚ, BIS, ÚZSI, NÚKIB a ČTÚ. 
 
Nad rámec oslovených uplatnili k návrhu zákona prostřednictvím eKLEP zásadní připomínky také Ministerstvo financí, Úřad pro ochranu 
osobních údajů, Hospodářská komora České republiky a Česká advokátní komora. 
  
V rámci veřejného posouzení návrhu zákona se k němu dále vyjádřili: ICT Unie, Pirátská strana, společnost Seznam.cz. a UPC Česká 
republiky, s.r.o., jejichž připomínky jsou zohledněny v předloženém znění návrhu zákona.       
 
Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány tak, jak je uvedeno v následujícím přehledu připomínek s doplněným způsobem jejich 
vypořádání.  
 
Oslovená připomínková místa se způsobem vypořádání vyslovila souhlas.  
 
Návrh zákona je do dalšího legislativního procesu předkládán bez rozporů. 
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POŘ A DÍ  PŘ I POM Í NK OV Ý C H  M Í ST  V E  V Y POŘ Á DÁ V A C Í  T A B UL C E :  
 
Ministerstvo vnitra         (str. 4) 
Ministerstvo spravedlnosti        (str. 24) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu       (str. 39) 
Národní bezpečnostní úřad        (str. 48) 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost         (str. 66) 
Bezpečnostní informační služba        (str. 101) 
Úřad pro zahraniční styky a informace      (str. 139) 
Úřad vlády – odbor kompatibility        (str. 181) 
Ministerstvo financí         (str. 195) 
Úřad pro ochranu osobních údajů       (str. 199) 
Český telekomunikační úřad       (str. 216) 
Hospodářská komora          (str. 230) 
Česká advokátní komora        (str. 246) 
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Připomínkové místo Dotčené 

ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Ke společné připomínce  Koncepce 
návrhu zákona  

Některá připomínková místa uplatnila k návrhu 
zákona společnou výhradu, ve které předložení 
návrhu zákona označují za pouhou formální úpravu 
návrhu zákona, který byl jako vládní návrh zákona 
se stejným cílem, tedy stanovením specifických 
podmínek pro plnění funkcí státu v oblasti 
zajišťování kybernetické obrany, projednáván 
Parlamentem České republiky v roce 2016.         

K této výhradě je nutné především 
upozornit na zcela odlišnou koncepci 
návrhu zákona a změnu postavení 
Vojenského zpravodajství 
při zajišťování kybernetické obrany 
oproti předcházejícímu návrhu zákona, 
ve kterém se Vojenskému 
zpravodajství stanovovala působnost 
„zajišťovat obranu kybernetického 
prostoru mimo ozbrojené síly České 
republiky“.  
Nová koncepce postavení Vojenského 
zpravodajství při plnění úkolů 
kybernetické obrany je zcela odlišná, 
neboť ponechává zajišťování obrany 
státu plně v působnosti k tomu 
určených ozbrojených sil České 
republiky, ale současně v souladu 
s čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, pověřuje Vojenské 
zpravodajství k výkonu konkrétně 
stanovených povinností, jimiž by se do 
budoucna mělo podílet na zajišťování 
obrany státu, a to konkrétně obrany 
kybernetického prostoru. Změna této 
koncepce pak v mnohém mění 
skutečné dopady dále uvedených 
uplatněných připomínek.                       
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Ministerstvo vnitra    
Mgr. Kateřina Golková, 
email: 
katerina.golkova@mvcr.cz, 
tel. 974 817 307  

Obecně Z návrhu není zřejmé, co je skutečným cílem nově 
navrhovaných kompetencí Vojenského 
zpravodajství, jestli je jím obrana České republiky 
před kybernetickými hrozbami, případně 
zajišťování bezpečnosti České republiky v této 
oblasti. V jednotlivých ustanoveních dochází ke 
směšování pojmů obrana a zajišťování bezpečnosti. 
Tuto nejednotnost lze demonstrovat na navrženém 
§ 16a, kde se hovoří o zajišťování obrany České 
republiky, nicméně například § 16b a 16c se týkají 
pouze oprávnění a povinností Vojenského 
zpravodajství při zajišťování bezpečnosti státu 
v oblasti kybernetické bezpečnosti. Požadujeme 
jednoznačně vyjasnit skutečný cíl právní úpravy.  
                                Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 
Na základě uplatněných připomínek 
byl návrh zákona věcně 
i terminologicky upřesněn, přičemž 
však jeho koncepce setrvává na tom, 
že návrhem zákona jsou Vojenskému 
zpravodajství stanovovány povinnosti 
a podrobnosti jejich výkonu, a to za 
účelem zajištění reálného výkonu 
povinnosti státního orgánu podílet se 
na zajišťování obrany státu ve smyslu 
čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb. („Státní orgány, 
orgány územních samosprávných celků 
a právnické a fyzické osoby jsou 
povinny se podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky. Rozsah 
povinností a další podrobnosti stanoví 
zákon.“). Tato koncepce však kromě 
jiného s přihlédnutím k zadání pro 
předložení návrhu zákona 
stanovenému usnesením vlády České 
republiky ze dne 25. května 2015 
č. 382 tedy zužuje užití prvků 
terminologické množiny pojmu 
„bezpečnost České republiky“ na 
prvek bezpečnosti vnější, tedy obranu 
státu. V tomto smyslu byl návrh 
zákona upřesněn s tím, že současně 
zůstává zachována obecná úprava 
(systém) zajišťování obrany státu a její 
definice (navrhovaná úpravy se svým 
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způsobem realizačně vztahuje 
k zákonu č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonu 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, 
ve znění pozdějších předpisů). Pojme 
„obrana státu v kybernetickém 
prostoru“ proto není nutné v návrhu 
zákona zvláště definovat, protože 
z povahy věci je součástí obrany státu 
tak, jak je definována v § 2 odst. 1 
zákona č. 222/1999 Sb. (Obrana státu 
je 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, 
přípravu a použití odpovídajících sil 
a prostředků a účast v kolektivním 
obranném systému.).  
 
V uvedeném smyslu pak bylo také 
upraveno znění § 16a odst.1 návrhu 
zákona, a to takto:     

„§16a 
(1) Vojenské zpravodajství za 

podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
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mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).“  
 
V uvedeném smyslu byla rovněž 
doplněna důvodová zpráva.        
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 –  § 16a 
odst. 1 

Požadujeme vysvětlit, na základě jakých úvah, 
podkladů apod. Vojenské zpravodajství učiní 
kvalifikovanou úvahu, že je samo povinno odvrátit 
nebo snížit ohrožení důležitých zájmů státu, neboť 
ozbrojené síly či ozbrojené bezpečnostní sbory 
nedisponují potřebnými silami nebo prostředky.  
 
Dle našeho názoru není Vojenské zpravodajství 
schopno bez patřičné spolupráce s těmito složkami 
vyhodnotit jejich připravenost na odvracení 
či snižování účinků hrozeb v kybernetickém 
prostoru. Mohlo by tak docházet k nežádoucím 
kompetenčním sporům a dublování činností. S tím 
souvisí i povinnost stanovená navrhovaným § 16c 
odst. 1 písm. c) návrhu, kdy má Vojenské 
zpravodajství vyhodnocovat aktuální schopnosti 

Akceptováno. 
Pro požadované vysvětlení je nutné 
ustanovení § 16a odst. 1 vnímat 
v kontextu celého návrhu zákona, ale 
také usnesení vlády České republiky ze 
dne 25. května 2015 č. 382.  
 
 
Koncepce předložené úpravy spočívá 
v tom, že návrhem zákona jsou 
Vojenskému zpravodajství 
stanovovány povinnosti a podrobnosti 
jejich výkonu, a to za účelem zajištění 
reálného výkonu povinnosti státního 
orgánu podílet se na zajišťování 
obrany státu ve smyslu čl. 3 odst. 2 
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a technické možnosti ozbrojených sil a ozbrojených 
bezpečnostních sborů. 
                                Tato připomínka je zásadní. 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
(„Státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a právnické 
a fyzické osoby jsou povinny se podílet 
na zajišťování bezpečnosti České 
republiky. Rozsah povinností a další 
podrobnosti stanoví zákon.“). Již samo 
„zmocnění“ pro stanovení povinností 
v rámci tohoto „podílení se“ napovídá, 
že Vojenské zpravodajství (a to 
v postavení státního orgánu, nikoliv 
zpravodajské služby) je pouze jednou 
ze součásti systému zajišťování obrany 
státu s tím, že ze znění čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb. lze 
dovodit, že pověřený státní orgán plní 
zvláštní povinnosti, v zásadě určené 
k podpoře ozbrojených sil České 
republiky.   Je tedy zřejmé, že 
Vojenské zpravodajství je přisuzováno 
zvláštní postavení součásti zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru 
(nikoliv však výlučné), když sám 
návrh zákona přepokládá  úzkou 
součinnost s ozbrojenými silami České 
republiky, zpravodajskými službami a 
NÚKIB (včetně existence společných 
pracovních skupin).  
I v této oblasti byl návrh zákona 
upraven, a to takto:  
V návrhu zákona byl § 16b upraven 
takto:  
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„§ 16b     

Spolupráce Vojenského 
zpravodajství při provádění 

činností, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu   

 
(1) Při provádění činností a 

opatření vykonávaných v souvislosti se 
zajišťováním obrany státu 
v kybernetickém prostoru spolupracuje 
Vojenské zpravodajství s ostatními 
zpravodajskými službami a s dalšími 
státními orgány, ozbrojenými silami 
České republiky, bezpečnostními 
sbory a právnickými a fyzickými 
osobami, pokud působí v oblasti 
zajišťování kybernetické bezpečnosti 
nebo obrany státu.      

      
(2) V případě, že Vojenské 

zpravodajství při provádění cílené 
detekce, identifikace a vyhodnocovaní 
jevů nasvědčujících o existenci útoku 
nebo hrozby ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
identifikuje konkrétní útok nebo 
hrozbu, pro jejichž odvrácení nejsou 
naplněny podmínky pro provedení 
aktivního zásahu podle § 16e, předá 
neprodleně zjištěná data a informace 
k provedení dalších opatření k zajištění  
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a) obrany státu Generálnímu štábu 
Armády České republiky, nebo   
b) bezpečnosti České republiky jiným 

státním orgánům k přijetí 
potřebných opatření podle jejich 
působnosti, a to zejména 
Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost, Policii České 
republiky. 

 
 (3) Informace podle odstavce 2 
může Vojenské zpravodajství předat 
také Ministerstvu zahraničních věcí, 
je-li z povahy identifikovaného útoku 
nebo hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu zřejmé, že přijímaná 
opatření mohou být významně 
podpořena jeho aktivitami, jimiž 
zajišťuje ochranu práv a zájmů České 
republiky v zahraničí.“. 
 
§ 16e takto:  

„§ 16e 
Oprávnění provést aktivní zásah 

v kybernetickém prostoru 
 

(1) Vojenské zpravodajství 
v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
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zásah k jejich neprodlenému 
odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitých zájmů 
státu ve značném rozsahu, 

b) útok nebo hrozba směřující proti 
důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení. 

                                             
(3) K provedení aktivního 

zásahu je Vojenské zpravodajství 
oprávněno pouze po předchozím 
souhlasu ministra obrany. 

  
(4) O zahájení aktivního zásahu 

Vojenské zpravodajství bezodkladně 
informuje vládu, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
a ostatní zpravodajské služby. 
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(5) Vojenské zpravodajství o 

provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.  
 
   (6) Pro obsah předávané 

informace podle odstavce 5 se 
využije § 16h odst. 2 obdobně.  

 
 (7) Vojenské zpravodajství 

může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
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veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu.“.   

 

Veškeré činnosti, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany České republiky, se navíc 
podřizují zásadám pro zajišťování 
obrany platným pro Ústřední plán 
obrany (tedy včetně vazby ke 
krizovému plánování).   

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 –  § 16a 
odst. 1 

Samotný normativní text pak nepokládáme 
za zdařilý, neboť zejména text následující za 
závorkou zavádějící legislativní zkratku není 
provázaný s předchozí části ustanovení a není příliš 
srozumitelný. Požadujeme odstavec 1 
přeformulovat. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Připomínkové místo neformulovalo 
svoji připomínku tak, jak to vyžaduje 
čl. 8 odst. 6, resp. čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, což 
zpracovateli neumožňuje posoudit 
připomínku tak, aby přesně postihl 
úmysl připomínkového místa.   
 
Ustanovení § 16a odst. 1 bylo 
normativně rozděleno do znění § 16a 
odst. 1a 2, a to takto:     
 

„(1) Vojenské zpravodajství za 
podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
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mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.“ 
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 – § 16c 
odst. 1 písm. e) 
 

Dle důvodové zprávy bude stanovení míry tolerance 
vůči bezprostředním rizikům vyvolaným 
kybernetickým útokem probíhat na základě aplikace 
zásad řízení rizik. Nepokládáme toto zdůvodnění za 
adekvátní a požadujeme blíže specifikovat, na 
základě jakých kritérií bude rozhodováno. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Pro přijímání opatření k odvrácení 
nebo zastavení jevů v kybernetickém 
prostoru nasvědčujících o ohrožení 
zájmů státu při jeho obraně bylo na 
základě připomínek zvoleno jiné 
řešení, než které je uvedeno v § 16c 
odst. 1 písm. e), a to v souvislosti 
s upuštěním od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru. 
Nově je na základě cíleného 
a pasivního sledování vybraných jevů 
v kybernetickém prostoru prováděn 
vyhodnocování dopadů působení 
těchto jevů a na jeho základě budou 
přijímána opatření (předání informací 
ozbrojeným silám České republiky, 
vytvoření pracovní skupiny s dalšími 
zpravodajskými službami, NÚKIBem      
apod., přijatí specifických opatření 
podle přesahu účinků dopadů 
do vnitřní bezpečnosti státu … Pokud 
by však v ojedinělých případech 
časová naléhavost provedení zastavení 
nebo odstranění účinků kybernetického 
útoku nebo hrozby vyvolala 
nezbytnost okamžitého zásahu 
Vojenským zpravodajství, jsou nově 
nastavena kritéria pro možnost 
provedení aktivního zásahu, a to 
v § 16e takto:  
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„§ 16e 
Oprávnění provést aktivní zásah 

v kybernetickém prostoru 
 
 

(1) Vojenské zpravodajství 
v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
zásah k jejich neprodlenému 
odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitých zájmů 
státu ve značném rozsahu, 

b) útok nebo hrozba směřující proti 
důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení. 
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(3) K provedení aktivního 
zásahu je Vojenské zpravodajství 
oprávněno pouze po předchozím 
souhlasu ministra obrany. 

  
(4) O zahájení aktivního zásahu 

Vojenské zpravodajství bezodkladně 
informuje vládu, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
a ostatní zpravodajské služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.  
 
   (6) Pro obsah předávané 

informace podle odstavce 5 se 
využije § 16h odst. 2 obdobně.  

 
 (7) Vojenské zpravodajství 

může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
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republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu.“.   

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 – § 16c 
odst. 2 písm. a) 
 

Nesouhlasíme s takto široce koncipovanou 
výjimkou z povinnosti poskytnout informace, neboť 
zájmy Vojenského zpravodajství nemohou být 
nadřazeny ochraně zájmu na ochraně svrchovanosti, 
územní celistvosti, demokratických základů České 
republiky nebo ochraně životů a zdraví, 
majetkových hodnot nebo životního prostředí. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Připomínkou napadený text byl 
v návrhu zákona zrušen.   

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 – § 16g 
odst. 3 
 

Obsahové náležitosti rozhodnutí obecně stanoví 
§ 68 odst. 1 správního řádu, podle kterého 
rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění 
a poučení účastníků. Podle § 68 odst. 4 správního 
řádu není odůvodnění třeba pouze v případě, že 
správní orgán prvního stupně všem účastníkům 
řízení v plném rozsahu vyhoví. Z § 68 odst. 4 
správního řádu nadto vyplývá, že se musí jednat 

Akceptováno.  
V části první, bodě 1 bylo ustanovení 
§ 16g odst. 3 nově zařazeno do § 16d, 
který zní takto:  

„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
detekce a identifikace 
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o řízení zahajovaná na žádost. Jde-li o řízení z moci 
úřední, musí rozhodnutí obsahovat vedle výrokové 
části a poučení účastníků i odůvodnění. Až 
z obsahu odůvodnění rozhodnutí se totiž účastník 
řízení může dozvědět, jakými úvahami se správní 
orgán při hodnocení jednotlivých podkladů 
rozhodnutí řídil, tedy jakým způsobem podklady 
hodnotil, jaký význam jednotlivým podkladům 
přikládal a proč činil právě tak.  
 
Na základě výše uvedeného požadujeme text 
„Rozhodnutí podle věty první obsahuje výrokovou 
část a poučení účastníků;“ vypustit, neboť se jedná 
o nežádoucí odchylku od správního řádu.  
                             Tato připomínka je zásadní. 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
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pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
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podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“.   
 

 K označení 
části první až 
čtvrté 
 

Navrhujeme označení jednotlivých části nepsat 
zvýrazněným písmem a samotný text neprokládat. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Text byl požadovaným způsobem 
upraven.  

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 – § 16a 
odst. 3 
 

Dáváme na zvážení nahrazení slov „téhož zákona“ 
slovy „zákona o zpravodajských službách České 
republiky“. 
                          Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Text je ponechán v původní podobě, 
neboť je plně srozumitelný 
a připomínkovým místem uplatněné 
doporučení by ho stylisticky zatížilo.      

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 – § 16c 

Navrhujeme nahradit slova „v písmenu b) bodech 1. 
až 3“ slovy „v odst. 2 písm. b)“, vzhledem k tomu, 
že písmeno b) jiné body než body 1 až 3 
neobsahuje. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
V části první, bodě 1 bylo ustanovení 
§ 16c  odst. 3 zrušeno. 
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odst. 3 
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 – § 16e 
odst. 2 

Navrhujeme doplnit čárku za slova „písm. a) až c)“. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
V části první, bodě 1 bylo ustanovení § 
16e  odst. 2 upraveno podle uplatněné 
připomínky.    
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 – § 16h 
odst. 2  

Navrhujeme v souladu s legislativní zkratkou 
„monitorování kybernetického prostoru“ zavedenou 
v § 16a odst. 2 písm. b) vypustit slova 
„prostřednictvím sítí a služeb elektronických 
komunikací“. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru 
bylo upuštěno, stejně jako 
od vyhodnocování neadresných dat 
(k tomu viz dále). Proto bylo 
ustanovení § 16a odst. 2 písm. b) zcela 
přepracováno, a to bez užití uvedené 
legislativní zkratky (viz připomínka 
shora § 16a odst. 1 a 2).   

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 –  § 16i 
odst. 3  

Je použito spojení „jeho úkolů“ ve vztahu 
k „ministrovi obrany“. Důvodová zpráva na straně 
21 však hovoří o úkolech Ministerstva obrany. 
Navrhujeme text upravit. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
V části první, bodě 1 bylo ustanovení 
§ 16i [nově písmeno h)] odst. 3 
upraven v souvislosti se změnou 
úpravy oblasti takto: 

„(3) Vojenské zpravodajství 
předkládá ministru obrany neprodleně 
po ukončení kalendářního pololetí 
písemnou zprávu o stavu jím plněných 
úkolů, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
za toto období.“. 
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1 –  
k poznámkám 
pod čarou 

V poznámce pod čarou č. 19 a 20 nemá být již 
uváděn název právního předpisu, neboť tento právní 
předpis byl již citován v poznámce pod čarou č. 1. 
Poznámka pod čarou č. 21 je totožná se současnou 
poznámkou pod čarou č. 18. V poznámce pod čarou 
č. 24 navrhujeme nahradit slova „v znění“ slovy „ve 
znění“. 
                     Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Odkaz na poznámku pod čarou 21 byl 
nahrazen odkazem na poznámku pod 
čarou č. 18, současně byly 
přečíslovány poznámky pod čarou 
č. 22 až 24 jako poznámky pod čarou 
č. 21 až 23, a to včetně odkazů na ně. 
Dále byl do čl. I doplněn nový 
novelizační bod, který poznámku pod 
čarou č. 18 aktualizuje tak, aby její text 
vzhledem výčtu uvedených novelizací 
zákona č. 127/2005 Sb. nebyl 
zavádějící (v čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády je 
stanoveno, že text poznámkách pod 
čarou se zpravidla samostatně 
nenovelizuje, avšak v daném případě 
i při respektování její nenormativní 
povaze by poznámka pod čarou 
působila zmatečně, neboť výčet novel 
by představoval návod k použití 
chybného znění § 97 zákona 
č. 127/2005 Sb., když záměrem je užití 
znění paragrafu v textové úpravě 
po schválení novely provedené 
návrhem zákona).    
Poznámka pod čarou proto byla 
upravena takto:  
 „18) § 97 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických 
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komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
V poznámky pod čarou č. 19 a 20 
a poznámka pod čarou č. 24 (nově 
č. 23) byly upraveny podle uplatněné 
připomínky.  

K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 3 –  § 24a 
 

Doporučujeme novelizační bod 3, kterým se vkládá 
nový § 24a, označit jako novelizační bod 2 
(novelizační body na sebe v návrhu nenavazují, 
po bodě 1 následuje rovnou bod 3). 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Návrh zákona byl na základě výsledku 
připomínkového řízení upraven tak, že 
části I. obsahuje pouze jeden 
novelizační bod. 

 K části druhé –
nadpisu 
zákona 
o zpravodajský
ch službách: 
 

V nadpisu části druhé navrhujeme doplnit slova 
„České republiky“. Tato slova rovněž navrhujeme 
doplnit v úvodní větě čl. II v názvu právního 
předpisu. V úvodní větě rovněž navrhujeme uvést 
novely z let 2017 a 2018 chronologicky. 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Nadpis části druhé návrhu zákona 
a její úvodní věta byla upravena podle 
uplatněné připomínky.      

 K části druhé, 
bodu 1 – 
k poznámce 
pod čarou č. 10 
zákona 
o zpravodaj- 
ských službách 

V poznámce již nemá být uváděn název právního 
předpisu, neboť tento právní předpis byl již citován 
v poznámce pod čarou č. 1. 

             Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
V části druhé, bodě 1 návrhu zákona 
byla poznámka pod čarou č. 10 
upravena podle uplatněné připomínky.      

 K části třetí –
nadpisu 

Nadpis čl. III by měl znít „Změna zákona 
o elektronických komunikacích“, další text je 
nadbytečný a navrhujeme jej vypustit.       

            Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Nadpis části třetí byl upraven podle 
uplatněné připomínky.  
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 K části třetí, 
bodu 3 – 
k poznámce 
pod čarou č. 72 
 

Navrhujeme v souladu s čl. 70 Legislativních 
pravidel vlády vypustit symbol paragrafu před 
číslem 16g. 

            Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
V části třetí, bodě 3 návrhu zákona 
byla poznámka pod čarou č. 72 
upravena podle uplatněné připomínky.  

 K části třetí, 
bodu 6 – k § 
119 odst. 7 
zákona 
o elektronic- 
kých 
komunikacích 
 

Výše uvedené ustanovení stanoví: „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.“ Před slovy „dopustí přestupku“ je 
třeba doplnit slovo „se“. 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Znění § 119 odst. 7 bylo upraveno 
v souladu s připomínkou.  

Ministerstvo spravedlnosti 
 
Jan Broz, tel. 221 997 507, 
email jbroz@msp.justice.cz; 
a Mgr. Vladimír Janoušek 
Pysk, LL.M., tel. 
221 997 439, email 
vpysk@msp.justice.cz. 

Obecně Cílem předloženého návrhu zákona je upravit 
pravomoc Vojenského zpravodajství snižovat  
a odvracet ohrožení důležitých zájmů státu 
v kybernetickém prostoru. Za účelem zajištění 
možnosti identifikovat a vyhodnotit existenci 
ohrožení důležitých zájmů státu v kybernetickém 
prostoru návrh zákona zakládá pravomoc 
Vojenského zpravodajství monitorovat veřejné 
komunikační sítě a služby elektronických 
komunikací (dále jen „monitorování kybernetického 
prostoru“) [§ 16a odst. 2 písm. b) návrhu zákona].  
Konstatujeme, že ačkoliv navržená právní úprava 
bezpochyby sleduje legitimní zájem, ochranu 
národní bezpečnosti, navržený způsob a rozsah 
pravomoci Vojenského zpravodajství monitorovat 
kybernetický prostor lze považovat za rozporný 
s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, 
která užití jakýchkoli prostředků tajného sledování 

Akceptováno. 
Návrh zákona byl na základě 
uplatněných připomínek z hlediska 
respektování podmínek pro zajištění 
ochrany soukromí fyzických osob 
a ochrany osobních údajů významně 
upraven s tím, že bylo upuštěno od 
plošného monitorování kybernetického 
prostoru, ale pro plnění úkolů 
Vojenského zpravodajství, jimiž by se 
mělo podílet na zajišťování 
kybernetické obrany, se Vojenskému 
zpravodajství stanoví oprávnění 
provádět pasivní a cílené 
vyhodnocování kybernetického 
prostoru, přičemž ke zpracování dat 
dojde pouze za předpokladu detekce 
jevů, nasvědčujících možnosti 
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podmiňuje existencí dostatečných a účinných záruk 
proti svévoli. Podle § 16b odst. 2 návrhu zákona by 
měla být v rámci monitorování kybernetického 
prostoru vyhodnocována tzv. „neadresná data“. 
Upozorňujeme, že z návrhu není zřejmé, co se 
myslí „neadresnými daty“, a zda tudíž jejich 
sledování může představovat zásah do práv 
garantovaných čl. 10 a 13 Listiny základních práva 
a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod (dále jen „Úmluva“).  
Za rozhodnou přitom v tomto ohledu nelze 
považovat ani větu druhou § 16b odst. 2 návrhu 
zákona, podle níž by součástí monitorování 
kybernetického prostoru nemělo být „zpracování 
osobních údajů“, přičemž monitorování by mělo 
být prováděno „výlučně způsobem vylučujícím 
zásahy do soukromého nebo rodinného života“. 
Za prvé, z hlediska judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva je rozhodná schopnost 
technologického opatření zasáhnout  
do základního práva, nikoliv zákonné zapovězení 
takového zásahu [v této souvislosti upozorňujeme, 
že by již možnost, že by sondy určené 
k nepřetržitému monitorování kybernetického 
prostoru umožňovaly ztotožnění IP adresy, 
představovala podle judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva zásah do soukromého života (viz 
rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 
24. dubna 2018 ve věci Benedikt proti Slovinsku, 
č. 62357/14)].  
Za druhé, uvedené ustanovení je v rozporu s § 16f 
odst. 2 návrhu zákona, jež počítá se zásahem  

ohrožení kybernetického prostoru, 
Tato data přitom nebudou daty 
zpracovávanými Vojenským 
zpravodajstvím jako zpravodajskou 
službou, ale jako státním orgánem 
s povinností podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky ve 
smyslu čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb.; v tomto smyslu na 
jejich zpracování bude dopadat obecná 
úprava, neboť se bude jednat 
o zpracování údajů podle § 2 písm. c), 
resp. části čtvrté zákona o zpracování 
osobních údajů, a to s výhradou použití 
výluky § 43 odst. 1 tohoto zákona. 
Konkrétní úprava této oblasti byla po 
dohodě s ÚOOÚ upravena takto:  

„§16h 
Neslučitelnost použití dat k jiným 

účelům 
 

 Data získána Vojenským 
zpravodajstvím při provádění 
pasivního a cíleného vyhodnocování 
kybernetického prostoru podle tohoto 
zákona mohou být použita výlučně pro 
účely stanovené v § 16b odst. 1.“.  
 
Z hlediska uplatněné připomínky pak 
limitem pro zpracování dat bude 
specifikace hrozby, kdy data pouze 
poslouží pro vyhodnocení efektivity 
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do základních práv a svobod, když oprávněnost 
takového zásahu podmiňuje jeho přiměřeností.  
Z návrhu tedy není zřejmé, zda budou sondy určené 
k nepřetržitému monitorování kybernetického 
prostoru schopné získávat údaje o soukromém 
životě jedince, a pokud ano, zda tyto budou 
Vojenským zpravodajstvím shromažďovány 
a analyzovány. Upozorňujeme přitom, že podle 
judikatury Evropského soudu pro lidská práva 
v případech, kdy dochází ke sledování 
a shromažďování údajů o soukromém životě 
jednotlivců z důvodu ochrany národní bezpečnosti, 
musí příslušná právní úprava obsahovat účinné 
záruky bránící svévoli. Evropský soud pro lidská 
práva přitom dovodil, že takové prostředky musí 
jednak podléhat vnější kontrole, jednak musí být 
realizovatelné na základě individuálního podnětu 
dotčené osoby. Naopak nepostačuje, pakliže dohled 
nad danou činností vykonává člen vlády, popřípadě 
výbor či jiný kontrolní orgán parlamentu, pakliže 
nejsou jeho zprávy veřejně přístupné, a pokud 
nemůže poskytovat nápravu v individuálních 
stížnostech (viz rozsudek Evropského soudu  
pro lidská práva ze dne 12. ledna 2016 ve věci 
Szabó a Vissy proti Maďarsku, č. 37138/14, nebo 
rozsudek téhož soudu ze dne 13. září 2018 ve věci 
Big Brother Watch a ostatní proti Spojenému 
království, č. 58170/13). Naopak v případech, kdy 
je typicky zajištěna možnost jednotlivce obrátit se 
na nezávislé orgány se žádostí o přezkum 
zákonnosti sledování, lze nápravná opatření 
považovat za dostatečná (viz rozsudek Evropského 

prostředků užitých k odvrácení hrozby.  
 
Na veřejných komunikačních sítích 
také nebudou umísťované sondy tak, 
jak slouží pro výkon zpravodajské 
činnosti, ale nástroje detekce 
umožňující provádět detekci 
kybernetických útoků a hrozeb, tedy 
bez možnosti zásahů do soukromí 
jedince; teprve při detekci znaků 
signalizujících možnost útoku nebo 
hrozby bude  - s výjimkou odstranění 
hrozby nebo útoku při vyhodnocení 
bezprostředního ohrožení zájmu, jež 
jsou předmětem obrany státu - 
přistoupena za již existujících 
podmínek k dalším opatřením, tedy 
zjednodušeně řečeno k přenosu 
impulsu do roviny standardní činnost 
Vojenského zpravodajství jako 
zpravodajské služby.   
 
Ve smyslu uplatněné připomínky byla 
významně upravena důvodová zpráva 
(ve spolupráci s Msp) a současně byly 
posíleny mechanismy kontroly a 
ověřování činností Vojenského 
zpravodajství tak, aby byly  
odůvodnitelné i případné zásahy 
do základních práv a svobod jedinců, 
včetně přezkoumatelnosti provedení 
takových zásahů. Nově byl také do 
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soudu pro lidská práva ze dne 19. června 2018 
ve věci Centrum för Rättvisa proti Švédsku, 
č. 35252/08).  
Konstatujeme, že předložený návrh zákona 
nezakotvuje žádný zvláštní kontrolní mechanismus, 
na jehož základě by bylo možné přezkoumat 
zákonnost monitorování kybernetického prostoru, 
přičemž úpravu obsaženou v § 12 až 16 zákona 
o zpravodajských službách České republiky lze 
s ohledem na shora uvedenou judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva považovat samu 
o sobě za nedostačující. Požadujeme proto 
dopracovat návrh zákona o kontrolní mechanismy, 
jež budou naplňovat shora předestřené požadavky 
Evropského soudu pro lidská práva.                                     
                             Tato připomínka je zásadní. 

návrhu zákona vložen institut 
inspektora pro kybernetickou  obranu, 
včetně jeho vazby k Orgánu nezávislé 
kontroly zpravodajským služeb ČR.  
 
Úprava byla provedena takto:        
 

„16j       
Inspektor pro kybernetickou obranu 

 
(1) Ministr obrany na základě 

návrhu ředitele Vojenského 
zpravodajství jmenuje inspektora pro 
ochranu dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„inspektor pro kybernetickou 
obranu“). Inspektor pro kybernetickou 
obranu je do své funkce jmenován na 
základě jeho profesních kvalit, 
zejména na základě jeho odborných 
znalostí práva a praxe v oblasti 
zajišťování obrany státu a ochrany 
informací a dat a osobních údajů.  

 
 (2) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je příslušníkem Vojenského 
zpravodajství jmenovaným pro plnění 
úkolů v oblasti ochrany dat při 
zajišťování ochrany dat a informací 
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zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, 
ověřování správnosti postupů v této 
oblasti a dodržování souvisejících 
povinností Vojenským zpravodajstvím, 
a to včetně dodržování základních práv 
a svobod.  

 
    (3) Ve věcech služebního 

poměru inspektora pro kybernetickou 
obranu činí právní úkony jménem 
České republiky ministr obrany, a to 
včetně provádění služebního 
hodnocení inspektora pro 
kybernetickou obranu.   

 
(4) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při výkonu své funkce 
nezávislý a při svém rozhodování je 
vázán pouze právním řádem České 
republiky; je povinen svou funkci 
vykonávat nestranně, v mezích svého 
oprávnění a zdržet se při jejím výkonu 
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v 
jeho nestrannost a profesionalitu.  

 
(5) Vojenské zpravodajství je 

povinno zajistit, aby byl inspektor pro 
kybernetickou obranu náležitě, včas a 
v potřebném rozsahu zapojen do 
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veškerých záležitostí souvisejících 
s činnostmi Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
České republiky v kybernetickém 
prostoru, zejména mu poskytuje 
veškeré potřebné informace, 
zpřístupňuje mu záznamy podle § 16h, 
zprávy podle § 16i  a další 
dokumentaci vedenou o provádění 
cílené detekce a identifikace a 
vyhodnocování jevů nasvědčujících o 
existenci útoku nebo hrozby ohrožující 
důležité zájmy státu v kybernetickém 
prostoru.  

 
(6) Inspektor pro kybernetickou 

obranu předává ministru obrany vždy 
neprodleně po ukončení kalendářního 
pololetí zprávu o jím zjištěných 
nedostatcích v oblasti zajišťování 
ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru; zpráva 
obsahuje rovněž návrhy opatření na 
zkvalitnění ochrany základních práv a 
svobod v rozsahu zajišťování ochrany 
soukromí a osobních údajů. V případě 
zjištění závažného nedostatku 
s dopady do těchto základních práv a 
svobod tuto zprávu předává pověřenec 
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pro kybernetickou obranu ministru 
obrany bezodkladně po jeho zjištění, a 
to včetně návrhů na jeho odstranění 
a přijetí preventivních opatření.                   

 
(7) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem jeho funkce 
odpovědný ministru obrany.    

 
§ 16k 

Úkoly inspektora pro kybernetickou 
obranu 

 
 

(1)  Inspektor pro 
kybernetickou obranu vykonává 
zejména tyto úkoly: 
   a) prověřuje správnost postupů 

Vojenského zpravodajství při 
činnostech, jimiž se podílí na  
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, pokud 
se týkají zabezpečení ochrany dat 
a informací,     

b) ověřuje účinnost opatření přijatých 
Vojenským zpravodajstvím za 
účelem zajišťování ochrany dat a 
informací zpracovávaných při 
činnostech, jimiž se Vojenské  
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém 
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prostoru, podílí se na jejich 
zavádění do činnosti Vojenského 
zpravodajství a navrhuje jejich 
případnou aktualizaci,  

c) při činnostech Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, 
poskytuje na vyžádání 
poradenskou podpory 
příslušníkům vojenského 
zpravodajství v oblasti ochrany 
dat a informací,   

d) za účelem zajištění účinnosti 
opatření přijímaných k ochraně 
základních lidských práv a  
svobod spolupracuje se státními 
orgány a právnickými osobami.      

   
   
  (2) Fyzické osoby, podnikající 
fyzické nebo právnické osoby se 
mohou obracet na inspektora pro 
kybernetickou obranu ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zajištěním jejich práv, pokud jsou 
nebo by mohly být ohroženy činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„žadatel“).   
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(3) Inspektor pro kybernetickou 

obranu podnět žadatele prošetří a na 
základě zjištěných skutečností 
vypracuje písemnou zprávu, z níž 
budou zřejmé skutečnosti, na jejichž 
základě bude možné vyslovit závěr, 
zda v konkrétním případě bylo činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, protiprávně 
zasaženo do základních práv a svobod 
žadatele nebo byl porušen jiný právní 
předpis a jakým způsobem. Písemnou 
zprávu zašle inspektor 
pro kybernetickou obranu žadateli, 
ministru obrany, řediteli Vojenského 
zpravodajství a orgánu nezávislé 
kontroly k vyslovení závěru podle věty 
první. Orgán nezávislé kontroly může 
před vyslovením závěru požádat 
ředitele Vojenského zpravodajství  o 
doplnění poskytnutých informací; 
závěr orgánu nezávislé kontroly o tom, 
zda bylo protiprávně zasaženo do 
základních práv a svobod žadatele 
nebo byl porušen jiný právní předpis, 
se zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

   
 

§ 16l 
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Kontrola činností, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 

obrany státu v kybernetickém 
prostoru, a prověřování 
souvisejících opatření 

   
(1) Provádí-li vláda, 

Poslanecká sněmovna nebo orgán 
nezávislé kontroly kontrolu činností a 
opatření Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, je 
Vojenské zpravodajství povinno 
kontrolujícímu předložit zejména  
a) záznamy podle § 16h a  
b) další zprávy, které jsou nezbytné 

pro zjištění skutečného stavu v 
rozsahu nezbytném pro dosažení 
účelu kontroly.  

     
(2) Kontrolující podle odstavce 

1 jsou oprávněni kdykoliv požádat o  
a) přístup k auditním záznamům 
provozu nástroje detekce, 
b) přístup ke spisové dokumentaci 

vedené ve věci rozhodování o 
umístění nástroje detekce, nebo     

c) poskytnutí dalších informací a dat 
souvisejících s předmětem kontroly.   

 
(3) Kontrolující je při 

provádění kontroly povinen šetřit 
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práva a oprávněné zájmy Vojenského 
zpravodajství, stejně jako třetích osob, 
kterým byly v souvislosti 
s prováděním činností Vojenského 
zpravodajství podle této části zákona 
uloženy povinnosti.      

 
(4) Orgán nezávislé kontroly 

může vykonávat kontrolní činnost 
podle odstavce 1 také na základě 
podnětu právnické nebo podnikající 
fyzické osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, jíž byla 
uložena povinnost zřídit a zabezpečit 
rozhraní pro připojení nástroje detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování tohoto nástroje, nebo 
Českého telekomunikačního úřadu, a 
to včetně kontroly dodržování 
základních práv a svobod. V případě, 
že orgán nezávislé kontroly na základě 
kontroly provedené z podnětu   
právnické nebo podnikající fyzické 
osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací podle věty 
první zjistí, že činností Vojenského 
zpravodajství, jíž se podílí na 
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zajišťování obrany státu, došlo 
k protiprávnímu zásahu do základních 
práv a svobod, obdrží jím 
vypracovanou písemnou zprávu24) 

rovněž tato osoba.       
 
(5) Kontrolní řád se na kontrolu 

činnosti Vojenského zpravodajství 
podle této části zákona nepoužije. 

 
(6) Na prověřování opatření 

přijímaných Vojenským 
zpravodajstvím v zájmu zabezpečování 
činností, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
Ministerstvem obrany se použije 
ustanovení § 41 zákona o zajišťování 
obrany České republiky obdobně.“.   

 
Pokud se týká kontrolních 
mechanismů, dochází k úpravě 
navrhovaného znění § 16h návrhu 
zákona, a to tak, aby byla jednak 
o veškerých činnostech a prováděných 
opatřeních informována vláda, která 
podle § 4 zákona č. 222/1999 Sb. 
odpovídá za přípravu a zajišťování 
obrany státu odpovídá vláda; 
informační povinnost vůči vládě je 
tedy jednou z pojistek řádného plnění 
povinností (úkolů) Vojenského 
zpravodajství podle návrhu zákona.    
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Dále je možné obdobné pojistky 
spatřovat v nově stanovené informační 
povinnosti vůči prezidentu republiky. 
Další pak zůstávají zachovány tak, jak 
jsou nastaveny v § 16h odst. 2 a 3 
s tím, že značné pravomoci v této 
oblasti náležejí ministru obrany, který 
stojí v čele Ministerstva obrany, jehož 
je Vojenské zpravodajství součástí a 
jemu je do působnosti svěřena oblast 
zabezpečování obrany a v souvislosti 
s tím také řízení Vojenského 
zpravodajství.  
 
Současně s provedenými změnami 
v normativním textu bude ještě 
doplněna závěrečná zpráva 
o provedeném obecném hodnocení 
dopadů regulace o další skutečnosti, 
vyplývající z provedeného zhodnocení 
souladu navrhované úpravy 
s Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a s ní související 
judikaturou, na které se právo EU 
v oblasti uchovávání údajů odvolává. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 3 
 

Upozorňujeme, že čl. I návrhu zákona neobsahuje 
novelizační bod č. 2. Doporučujeme proto 
novelizační bod č. 3 označit jako novelizační bod 
č. 2. 
                        Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
V části první po úpravách provedených 
na základě výsledků připomínkového 
řízení zůstal pouze jeden novelizační 
bod.  
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 K části třetí 
bodu 2  - § 98a 
odst. 1 zákona 
o 
elektronických 
komunikacích  
 

Návrh stanovuje povinnost osobě zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací zřídit a zabezpečit 
připojení sondy „ve vhodných bodech“. Takto 
vymezenou povinnost považujeme za neurčitou 
a rozpornou s návrhem § 118 odst. 23 písm. a) 
zákona o elektronických komunikacích, podle 
něhož se osoba dopustí přestupku tím, že nezřídí 
nebo nezabezpečí připojení sondy „v určených 
bodech“. Zatímco první z uvedených ustanovení 
zakládá diskreční pravomoc poskytovatele služby 
elektronických komunikací určit vhodný bod 
k připojení sondy, druhé ustanovení ve skutkové 
podstatě přestupku předjímá, že Vojenské 
zpravodajství v rozhodnutí vydaném podle návrhu § 
16g odst. 3 zákona o Vojenském zpravodajství určí 
přesný bod sítě, v němž má být umístěno rozhraní 
pro připojení sondy. Požadujeme uvedený rozpor 
z návrhu odstranit.        

                     Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Jak je již uvedeno shora, na základě 
uplatněných připomínek byl upraven 
§ 16d, a to takto:  

„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
detekce a identifikace 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
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plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
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Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“. 
 
S touto úpravou pak koresponduje také 
úprava znění § 98a a 118 v části třetí 
návrhu zákona.    

    
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
Ing. Jaroslav Vlašic, 

K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství  

„Pro monitorování kybernetického prostoru využívá 
Vojenské zpravodajství sondy podle zákona o 
elektronických komunikacích umísťované v sítích 
elektronických komunikací za podmínek 

Akceptováno. 
Na základě uplatněných připomínek 
byla úprava umísťování a provozování 
„sond pro monitorování 
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vlasic@mpo.cz,  
tel.: 224 853 361 
 

- bodu 1 - 
§ 16b odst. 3:  
 

stanovených tímto zákonem.“ ve spojení 
s ustanovením navrhovaného znění § 98a odst. 
1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích:  
„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 
zpravodajství 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 zpravodajství 
(dále jen „sonda“).“  
Terminologické označení „sonda“ by mělo být 
v zákoně jasně definováno. Z návrhu zákona není 
dále patrné, zda se jedná o uložení trvalé nebo 
dočasné, příp. na jak dlouhou dobu.  
                              Tato připomínka je zásadní. 

kybernetického prostoru“ upraveno, a 
to tak, že od obou bylo upuštěno. Nově 
se bude jednat o pouhé detekování 
jevů svědčících o kybernetickém útoku 
nebo hrozbě a jejich identifikaci; 
nástrojem pro detekování bude nástroj 
detekce.  
Tato úprava je provedena v § 16a části 
první návrhu zákona, a to takto:   
 
 

„§ 16a      
Činnosti Vojenského zpravodajství, 

jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém 

prostoru      
 
(1) Vojenské zpravodajství za 

podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
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České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
vyhodnocování  
a) informací a dat, které Vojenské 

zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
orgány, nebo  
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d) dalších skutečností způsobilých 
ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  

  
(4) Vojenské zpravodajství se při 

plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).“. 
 
Dále pak souvisí s úpravou 
provedenou § 16c: 
 

„§ 16c 
Prostředky využívané Vojenským 

zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
se podílí na zajišťování obrany státu 

v kybernetickém prostoru a 
podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
využívá nástroje detekce, které jsou 
umísťovány na určených bodech 
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veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2  zaznamenává 
metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  

 
(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 

 
(4) Nástroje detekce nesmí být 

využito pro provádění odposlechů 
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a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 
(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.“.    

   
 
 

• V části třetí je pak také 
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upraveno znění § 98a odst. 1 zákona 
o elektronických komunikacích, a to 
takto:   

„(1) Právnická nebo podnikající 
fyzická osoba zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací je povinna 
na základě rozhodnutí vydaného 
Ministerstvem obrany podle zákona 
o Vojenském zpravodajství70) zřídit 
a zabezpečit v určených bodech jí 
provozované sítě rozhraní pro 
připojení nástroje detekce 
umožňujícího provádět detekci 
kybernetických útoků a hrozeb podle 
zákona o Vojenském 
zpravodajství71).“.  

 K části třetí 
bodu 2  - § 98a 
odst. 1 zákona 
o 
elektronických 
komunikacích  
 

V návrhu zákona není rovněž uvedeno, jakým 
způsobem dojde k určení „vhodného bodu“ pro 
připojení sondy, zda bude moci operátor toto 
umístění ovlivnit, případně zda bude mít možnost 
uplatnit proti tomuto rozhodnutí formální opravný 
prostředek. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Pro konkretizaci tohoto postupu bylo 
upraveno znění § 16d, a to takto:  

 
„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené detekce 
a identifikace 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
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elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
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odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
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přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“.   

 
    

Národní bezpečnostní úřad 
 
MgA. Mgr. Zuzana 
Chudomelová, 
tel.: 257 283 357, 
e-mil.: 
z.chudomelova@nbu.cz     

Obecně Jak je uvedeno v důvodové zprávě, navržená právní 
úprava je obdobou stávajícího § 9 odst. 5 písm. a) 
zákona o Vojenském zpravodajství:  

„Vojenské zpravodajství je oprávněno v rozsahu 
potřebném pro plnění konkrétního úkolu požadovat 
od právnické nebo fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť anebo poskytující 
veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací  

a) zřízení, popřípadě zabezpečení rozhraní pro 
připojení koncového telekomunikačního zařízení 
pro odposlech nebo záznam zpráv v určených 
bodech jejich sítě, a)“.  
a § 97 odst. 1 zákona o elektronických 
komunikacích: 

„(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací je 
povinna na náklady žadatele zřídit a zabezpečit 
v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení 
koncového telekomunikačního zařízení pro 

Akceptováno. 
Celý návrh zákona byl podroben 
terminologické revizi tak, aby bylo 
jednotně užíváno zákonem zavedených 
pojmů, ale i termínů stanovených pro 
danou oblast jinými právními 
předpisy; v připomínce namítané 
terminologické nejednotnosti bylo 
provedeno pro všechny části návrhu 
zákona s jednocení s využitím pojmů 
„veřejná komunikační síť a veřejně 
dostupná služba elektronických 
komunikací“.  
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odposlech a záznam zpráv 
a) Policii České republiky pro účely stanovené 

zvláštním právním předpisem36), 
b) Bezpečnostní informační službě pro účely 

stanovené zvláštním právním předpisem37), 
c) Vojenskému zpravodajství pro účely stanovené 

zvláštním právním předpisem37a).“ 
 
Upozorňujeme na skutečnost, že v návrhu 

zákona se nekonzistentně pracuje s terminologií: 
veřejná komunikační síť (např. § 16a zákona 
o Vojenském zpravodajství)/síť elektronických 
komunikacích (např. § 98a odst. 1 zákona 
o elektronických komunikacích). Zároveň oproti 
uvedenému § 9 odst. 5 písm. a) je povinnost dále 
směřována na právnické nebo fyzické osoby 
poskytující službu elektronických komunikací, tedy 
i na osoby poskytující službu elektronických 
komunikací, která není veřejně dostupná. 
Považujeme za nutné sjednotit terminologii, tak aby 
bylo dosaženo cílů zákona.  
                              Tato připomínka je zásadní. 

  K části třetí – 
změna zákona 
o 
elektronických 
komunikacích 
-bodu 1, § 10 
písm. o)  

V části třetí bodu 1 se do § 10 písm. o) zákona 
o elektronických komunikacích doplňuje § 98a, toto 
doplnění je ovšem v rozporu s čl. 13 a Přílohou I 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 
stanoví evropský kodex pro elektronické 
komunikace, jež stanoví maximální rozsah 
podmínek, které mohou být spojeny se všeobecným 
oprávněním. Žádáme tedy o vypuštění tohoto bodu. 
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno.  
V části třetí návrhu zákona byl bod 1 
zrušen.  
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K části třetí, 
změna zákona 
o 
elektronických 
komunikacích 
-bodu 3 

V části třetí bodu 3 se rozšiřují kompetence 
Českého telekomunikačního úřadu o ověřování 
technických a provozních podmínek stanovené pro 
sondy zákonem o Vojenském zpravodajství. Tento 
zákon však žádné takové podmínky nestanoví. 
Považujeme za nutné vyjasnit, co by tedy měl 
Český telekomunikační úřad ověřovat, případně 
ustanovení vypustit. 
                             Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno.  
V části třetí návrhu zákona byl bod 3 
zrušen.  

 K předkládací 
zprávě 

Předkládací zpráva konstatuje, že návrh zákona 
novelizuje zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Novela tohoto zákona však není součástí 
předloženého návrhu zákona, oproti tomu 
v předkládací zprávě chybí informace o tom, že 
návrh mění zákon o zpravodajských službách. 
Obdobná nepřesnost se objevuje také v obecné části 
důvodové zprávy. 
                    Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Předkládací zpráva byla upravena 
v souladu s upozorněním podle 
uplatněné připomínky tak, aby přesně 
popisovala strukturu návrhu zákona, 
tedy správné obsahové členění návrhu 
zákona.    
 
  

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství -
bodu 3 

Část první obsahuje dva novelizační body, druhý 
bod je však označen jako bod 3.  

 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
Část první po úpravách provedených 
na základě připomínkového řízení 
obsahuje pouze jeden novelizační bod.  

 Obecně 
k termínu 
„sonda“ 

Vzhledem k tomu, že termín „sondy“ je v českém 
právním řádu používán pro značné množství 
různých technických zařízení, považuje Národní 
bezpečnostní úřad za potřebné konkrétnější 
vymezení jeho obsahu, a to alespoň v důvodové 
zprávě k zákonu. 

                     Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Z hlediska uplatněné připomínky byl 
návrh zákona vzhledem od upuštění 
od provádění nepřetržitého 
monitoringu veřejných komunikačních 
sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací změněn 
rovněž co do předpokládaného nástroje 
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pro detekování vybraných jevů, na 
jejichž základě bude možné 
vyhodnocovat potenciál hrozby pro 
ochranu důležitých zájmů státu 
v oblasti zajišťování jeho obrany 
v kybernetickém prostoru.    
 
Na veřejných komunikačních sítích 
tedy nebudou „umísťované sondy“ 
(podle návrhu zákona), resp. technická 
zařízení sloužící k výkonu 
zpravodajské činnosti, ale nástroje 
detekce, definované zákonem, 
umožňující provádět detekci 
kybernetických útoků a hrozeb, tedy 
bez možnosti zásahů do soukromí 
jedince; teprve při detekci znaků 
signalizujících možnost útoku nebo 
hrozby bude  - s výjimkou odstranění 
hrozby nebo útoku při vyhodnocení 
bezprostředního ohrožení zájmu, jež 
jsou předmětem obrany státu - 
přistoupena za již existujících 
podmínek k dalším opatřením, tedy 
zjednodušeně řečeno k přenosu 
impulsu do roviny standardní činnost 
Vojenského zpravodajství jako 
zpravodajské služby.   
 
Konkrétní úprava je provedena v § 16a 
a § 16c, a to takto:    

„§ 16a      
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Činnosti Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování 

obrany státu  v kybernetickém 
prostoru      

 
 
(1) Vojenské zpravodajství za 

podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
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zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
vyhodnocování  
a) informací a dat, které Vojenské 

zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
orgány, nebo  

d) dalších skutečností způsobilých 
ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  

  
(4) Vojenské zpravodajství se při 

plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
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c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).  

 
§ 16c 

Prostředky využívané Vojenským 
zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
se podílí na zajišťování obrany státu 

v kybernetickém prostoru a 
podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
využívá nástroje detekce, které jsou 
umísťovány na určených bodech 
veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2  zaznamenává 
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metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  

 
(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 

 
(4) Nástroje detekce nesmí být 

využito pro provádění odposlechů 
a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 
(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
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integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.“.    

 
 K části první - 

změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 - 
nadpisu § 16a 
odstavec 2 
zákona  

Národní bezpečnostní úřad rozumí tomu, že návrh 
§ 16a odstavec 2 zákona o Vojenském 
zpravodajství stanoví informační zdroje, na jejichž 
základě Vojenské zpravodajství identifikuje hrozby 
a rizika pro důležité zájmy státu, přičemž jsou podle 
písmene a) informace (data) získávána jeho 
standardní zpravodajskou činností, podle písmene 
b) monitorováním kybernetického prostoru. 
Upozorňuje však, že nadpis části čtvrté ve spojení 
s písmenem a) působí matoucím dojmem. 
Doporučujeme tedy změnu nadpisu, například 
na „Zajišťování bezpečnosti a obrany České 
republiky v kybernetickém prostoru“. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Vzhledem k uplatněné připomínce, ale 
i obsahovým změnám ve vkládané 
části čtvrté části první návrhu zákona 
byl nadpis této části upraven tak aby 
odpovídal účelu a cílům navrhované 
úpravy ve smyslu čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky, tedy 
stanovení „rozsahu povinností a 
dalších podrobností pro činnosti 
Vojenského zpravodajství, kterými se 
jako „neozbrojená“ síla bude podílet 
na  zajišťování obrany České 
republiky“. Nadpis části čtvrté tedy 
zní: „ČINNOSTI VOJENSKÉHO 
ZPRAVODAJSTVÍ PROVÁDĚNÉ 
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MIMO ZPRAVODAJSKOU 
ČINNOST“. 

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 - 
§ 16b odst. 2 
a § 16c odst. 1 
písm. c) 

V části první navrhujeme v § 16b odst. 2 a § 16c 
odst. 1 písm. c) nahradit slovo „důsledky“ slovem 
„dopady“, které odpovídá terminologii užívané 
v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Připomínka byla využita pro celý 
návrh zákona, a to i v rámci jeho 
prováděných úprav.  

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství -
§ 16b odst. 2 

V části první § 16b odst. 2 dále považujeme 
za potřebné sladit užitou terminologii se zákonem 
o elektronických komunikacích takto: slovo 
„záznamů“ nahradit slovy „záznamu zpráv“, slova 
„důvěrnost obsahu zprávy“ slovy „důvěrnost 
komunikací“. 
                        Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Rovněž i v tomto případě byla 
připomínka využita pro celý návrh 
zákona, a to i v rámci jeho 
prováděných úprav. 

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c odst. 1 
písm. e) 

V části první § 16c odst. 1 písm. e) považujeme 
za potřebné doplnit za slovo „tolerance“ vložit 
slova „na základě provedené analýzy rizik“ tak, aby 
bylo zřejmé, na jakém základě byla stanovena míra 
tolerance. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
Připomínkou napadané ustanovení 
návrhu zákona bylo zrušeno, a tedy 
připomínku nelze textově využít.  

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 - 
§ 16c odst. 2 
písm. b) 

V části první § 16c odst. 2 písm. b) upozorňujeme 
na to, že zákon o kybernetické bezpečnosti 
v definici kybernetické bezpečnostní události 
a kybernetického bezpečnostního incidentu 
nepracuje s pojmy „dostupnost a spolehlivost služeb 
a sítí elektronických komunikací“, ale v souladu se 
zákonem o elektronických komunikacích s pojmy 
„bezpečností služeb anebo bezpečností a integritou 

Akceptováno. 
Připomínkou napadané ustanovení 
návrhu zákona bylo zrušeno, ale 
připomínka byla využita 
pro zpracování změnových úprav na 
základě vypořádání připomínek 
uplatněných v meziresortním 
připomínkovém řízení pro celý návrh 
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sítí elektronických komunikací“. Doporučujeme 
upravit. 

                  Tato připomínka je doporučující. 

zákona.    
 
 

 K části první -
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 - 
§ 16c odst. 3 

V části první doporučujeme formulovat § 16c 
odstavec 3 takto: 

„(3) O postupu podle odstavce 2 písm. b) 
informuje Vojenské zpravodajství společně 
s adresátem informace rovněž další orgány uvedené 
v odstavci 2 písm. b) bodech 1 až 3.“.    
                        Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
Připomínkou napadený text byl 
v návrhu zákona přesunut do § 16e a 
byl upraven takto:  

„(4) O zahájení aktivního 
zásahu Vojenské zpravodajství 
bezodkladně informuje vládu, Národní 
úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a ostatní zpravodajské 
služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.“.   
 K části první - 

změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 - 
§ 16c odst. 1 

V části první navrhujeme formulovat začátek § 16c 
odst. 1:„ K odvrácení přímo hrozícího nebo 
zastavení trvajícího …“. Obdobnou úpravu 
navrhujeme i v dalším dělení tohoto odstavce 
na písmena. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
Připomínkou napadený text byl 
v návrhu zákona zrušen, jeho obsah 
však byl využit v § 16e odst. 1 a 2, a to  
takto: 

„(1) Vojenské zpravodajství 
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v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
zásah k jejich neprodlenému zastavení 
nebo odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitých zájmů 
státu ve značném rozsahu, 

b) útok nebo hrozba směřující proti 
důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení.“. 

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 - 
§ 16c odst. 5 

V části první navrhujeme formulovat § 16c 
odstavec 5 takto: 

„(5) Vojenské zpravodajství je povinno o jím 
realizovaném opatření podle odstavce 2 písm. a) 
neprodleně po jeho provedení informovat písemnou 
formou ministra obrany a jeho prostřednictvím 
náčelníka Generálního štábu Armády České 

Akceptováno.  
Připomínkou napadený text byl 
v návrhu zákona přesunut do § 16e, a 
to v tomto znění: 

„(4) O zahájení aktivního 
zásahu Vojenské zpravodajství 
bezodkladně informuje vládu, Národní 
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republiky, ředitele Národního úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpečnost 
a ministra vnitra.“. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a ostatní zpravodajské 
služby. 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.“.  
 K části první - 

změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c odst. 6 

V části první § 16c odst. 6 navrhujeme vložit nové 
písmeno c), které zní: 
„c) popis hrozících dopadů bezpečnostního hrozby 
nebo kybernetického útoku, a“.  
Následně ve stávajícím písmenu b) písmeno 
„a“ nahradit čárkou. 
Považujeme uvedení této informace za potřebné pro 
komplexní informovanost všech adresátů.  
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Připomínkou napadaný text byl 
přenesen do § 16e odst. 6, avšak 
s obsahovým odkazem na § 16g odst. 
2, který je upraven v tomto znění:   
 

„(2) Vojenské zpravodajství je 
povinno o každém provedeném 
aktivním zásahu provést záznam, a to 
minimálně v rozsahu:   
a) charakteristika identifikované 

kybernetického útoku nebo hrozby 
směřující proti důležitým zájmům 
státu,   

b) závěry posouzení kybernetické 
útoku nebo hrozby směřující proti 
důležitým zájmům státu,   
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c) závěry posouzení přípustnosti 
provedení aktivního zásahu,  

d) údaje o zdroji kybernetického útoku 
nebo hrozby směřující proti 
důležitým zájmům státu,    

e) časový údaj o provedení opatření 
směřujících k zastavení nebo 
odvrácení kybernetického útoku 
anebo odstranění hrozeb s přesností 
na sekundy,  

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

g) další skutečnosti charakterizující 
provedení aktivního zásahu.“.      

 K části první -
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§16c odst. 7 

V části první navrhujeme formulovat § 16c 
odstavec 7 takto: 

„Vojenské zpravodajství informace podle 
odstavce 2 písm. b) neposkytne, pokud by to 
ohrozilo jím sledovaný důležitý zájem.“. 

                    Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
Vzhledem k přeformulování 
informační povinnosti, resp. jejího 
obsahu, bude informace předávána 
vždy, a tedy ustanovení § 16c odst. 7 
bylo zrušeno.  

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16e odst. 2 

V části první § 16e odst. 2 doporučujeme slovo 
„skutečnosti“ nahradit slovem „údaje“ a za text 
„písm. a) až c)“ vložit čárku. V písm. b) 
navrhujeme nahradit slovo „údaje“ slovem 
„informace“, které odpovídá terminologii užívané v 
§ 16c, a v písmenu c) za slovo „předání“ vložit 
slovo „informace“. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Připomínkou napadené ustanovení 
bylo upraveno (nově v § 16g jako 
odst.1 ) takto:  

„(1) Pokud Vojenské 
zpravodajství v rámci zajištění 
součinnosti pro provádění činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, 
předává data a informace, které jsou 
výstupem jím prováděné cílené 
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detekce a identifikace 
a vyhodnocování jevů nasvědčujících 
o existenci útoku nebo hrozby 
ohrožujících důležité zájmy státu 
v kybernetickém prostoru, zpracuje o 
tomto předání záznam obsahující 
charakteristiku předávaných informací 
a dat v rozsahu skutečností uvedených 
v odstavci 2 písm. a) až c) a e), účel 
předání informací a dat a dále údaje 
o době předání dat a informací 
a identifikační údaje adresáta jejich 
předání v rozsahu: 
a) název adresáta,   
b) adresa, na kterou byly data a 
informace předány,  
c) časový údaj předání informací a dat 
s přesností na sekundy a  
d) časový údaj o potvrzení převzetí 
informací a dat s přesností na 
sekundy.“.      

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16f odst. 3 
písm. b) 

V části první § 16f odst. 3 písm. b) navrhujeme 
vypustit slovo „zachování“ jako nadbytečné. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 16f odst. 3 písm. b) bylo 
vzhledem k tomu, že bylo upuštěno 
od monitorování veřejných 
komunikačních sítí nebo veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací, zrušeno a omezení 
činnosti Vojenského zpravodajství při 
zajišťování obrany v kybernetickém 
prostoru jsou stanovena jiným 
způsobem         
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 K části třetí, 
§ 98a a § 118 
odst. 23 písm. 
a) 

V části třetí upozorňujeme na nekonzistentnost 
textu ustanovení § 98a a § 118 odst. 23 písm. a) 
zákona o elektronických komunikacích, kdy 
v prvém případě se povinnost zřídit rozhraní stanoví 
„ve vhodných místech“ a v druhém případě se 
přestupek váže na nezřízení rozhraní „v určených 
místech“. Přitom § 16g zákona o Vojenském 
zpravodajství u oprávnění žádat o zřízení rozhraní 
nepoužívá ani jeden z uvedených termínů. 
Doporučujeme upravit. 
                      Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno. 
Na základě uplatněné připomínky byl 
návrh zákona ve všech jeho částech 
terminologicky sjednocen, a to pro 
daný případ tak, jak v současné době 
příslušné pojmy zavádí zákon 
o elektronických komunikacích, tedy 
s využitím pojmu „v určených 
bodech “.       
Text byl tedy upraven jednak v § 16d 
části  první návrhu zákona :   
 

„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
detekce a identifikace 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
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obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
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službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“. 
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Obdobně je pak také upraveno znění 
§ 98a odst. 1 zákona o elektronických 
komunikacích, a to takto:   
 
„(1) Právnická nebo podnikající 
fyzická osoba zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací je povinna 
na základě rozhodnutí vydaného 
Ministerstvem obrany podle zákona 
o Vojenském zpravodajství70) zřídit 
a zabezpečit v určených bodech jí 
provozované sítě rozhraní pro 
připojení nástroje detekce 
umožňujícího provádět detekci 
kybernetických útoků a hrozeb podle 
zákona o Vojenském 
zpravodajství71) .“. 

    

NÚKIB  
Mgr. Pavel Štěpánik,  
tel. 541 110 692, 
 email: legislativa@nukib.cz 

K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  16a 
odst. 2 

Vojenské zpravodajství má mít podle návrhu 
zákona nově povinnost odvrátit nebo snížit účinky 
ohrožení důležitých zájmů státu v kybernetickém 
prostoru. Podle navrhovaného § 16a odst. 2 zákona 
o Vojenském zpravodajství má Vojenské 
zpravodajství taková ohrožení vyhodnocovat na 
základě obvyklých zpravodajských postupů 
[písmeno a)] nebo na základě monitorování 
veřejných komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací [písmeno b)]. 
V důvodové zprávě požadujeme doplnit vysvětlení, 
proč doplňované monitorování kybernetického 

Akceptováno.    
Nejenom na základě uplatněné 
připomínky byla důvodová zpráva 
k návrhu zákona podstatně 
přepracována, a to nejenom co do 
doplnění nebo upřesnění v ní v již 
uvedených skutečností, ale zejména co 
do reakce na změny v koncepci 
provádění některých činností, jimiž se 
má do budoucna Vojenské 
zpravodajství podílet na zajišťování 
obrany České republiky.      
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prostoru nelze zahrnout pod získávání, 
shromažďování a vyhodnocování informací v rámci 
obvyklé zpravodajské činnosti.  
                              Tato připomínka je zásadní. 

 
Návrh zákona vychází z filozofie, že 
pro naplnění usnesení vlády České 
republiky ze dne 25. května 2015 
č. 382, které je iniciační dokumentem 
pro zpracování návrhu zákona, musí 
být Vojenskému zpravodajství 
zajištěno rovněž odlišné postavení, než 
je jeho zařazení mezi zpravodajské 
služby České republiky, a to vzhledem 
k tomu, že se podle citovaného 
usnesení má podílet na zajišťování 
obrany státu, přičemž k tomu jsou 
určeny výlučně ozbrojené síly.    
 
Návrh zákona stanoví pro plnění úkolů 
Vojenského zpravodajství, jimiž by se 
mělo podílet na zajišťování 
kybernetické obrany, Vojenskému 
zpravodajství oprávnění provádět 
pasivní a cílené vyhodnocování 
kybernetického prostoru (od plošného 
monitorování veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací bylo 
upuštěno), přičemž ke zpracování dat 
dojde pouze za předpokladu detekce 
jevů, nasvědčujících možnosti 
ohrožení kybernetického prostoru. 
Tato data přitom nebudou daty 
zpracovávanými Vojenským 
zpravodajstvím jako zpravodajskou 
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službou, ale jako státním orgánem 
s povinností podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky ve 
smyslu čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb. Důvodem 
nedostatečnosti stávající právní úpravy 
při realizaci shora uvedeného usnesení 
vlády České republiky ze dne 25. 
května 2015 č. 382 je definování účelu 
zřízení zpravodajských služeb 
v § 2 zákona č. 153/1994 Sb., jíž je 
stanoveno, že „zpravodajské služby 
jsou státní orgány pro získávání, 
shromažďování a vyhodnocování 
informací důležitých pro ochranu 
ústavního zřízení, významných 
ekonomických zájmů, bezpečnost 
a obranu České republiky“, nikoli 
však pro vlastní zajišťování obrany 
státu, jež náleží ozbrojeným silám 
České republiky.  
 
V daném případě se tedy jedná 
o „speciální“ úpravu, která je však 
nezbytná, neboť pro stanovení rozsahu 
povinností Vojenského zpravodajství a 
podmínek jejich výkonu, jimiž se má 
podílet na zjišťování obrany státu, 
musí být zajištěno jeho postavení 
nikoliv jako zpravodajské služby, ale 
jako státního orgánu, jemuž jsou 
návrhem zákona stanovovány 
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povinnosti, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu (čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb.) 
Nepřetržitá detekce veřejných sítí a 
služeb elektronických komunikací 
přitom nemůže podléhat individuálním 
povolovacím režimům, což opět 
vypovídá o nezbytnosti přijetí 
speciální právní úpravy.       

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  § 
16a odst. 1 

Podle § 16a odst. 1 má Vojenské zpravodajství 
uplatňovat své kompetence k odvrácení nebo 
snížení účinků pouze v případě těch ohrožení 
důležitých zájmů státu, na která je nutno reagovat 
okamžitě po jejich zjištění, nebo těch, které nelze 
řešit prostřednictvím ozbrojených sil nebo 
ozbrojených bezpečnostních sborů. NÚKIB 
považuje za vhodné, aby Vojenské zpravodajství 
disponovalo kompetencí reagovat v naléhavých 
případech okamžitě (tak, jak se uvádí v prvém 
případě). 
V případě ohrožení důležitých zájmů státu, 
u kterých není naplněno kritérium naléhavosti 
zásahu, máme za to, že tato ohrožení je často možné 
řešit i prostřednictvím jiných subjektů, například 
správců informačních systémů apod. Řešení 
prostřednictvím těchto subjektů pak může být 
výrazně méně nákladné nebo může mít jiné výrazně 
méně závažné následky a mělo by případně také 
předcházet uplatnění navrhovaných kompetencí 
Vojenského zpravodajství. Proto navrhujeme 
upravit možnost uplatnění nových kompetencí 
Vojenského zpravodajství až jako ultima ratio poté, 

Akceptováno. 
Na základě uplatněné připomínky byl 
návrh zákona upraven, a to změnou 
§ 16e, a to takto:  

„§ 16e 
Oprávnění provést aktivní zásah 

v kybernetickém prostoru 
 

(1) Vojenské zpravodajství 
v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
zásah k jejich neprodlenému zastavení 
nebo odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitých zájmů 
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co nelze využít jiné přiměřené možnosti 
k odvrácení nebo snížení účinků ohrožení 
důležitých zájmů státu. Současně však máme za to, 
že absence kritéria naléhavosti delegitimizuje 
právní úpravu, ve které bude Vojenské 
zpravodajství jednat autonomně (byť se schválením 
ministra obrany); podle našeho názoru by 
v takovém případě mělo Vojenské zpravodajství 
jednat buďto na rozkaz příslušné autority, nebo na 
návrh jiného orgánu, jehož síly nebo prostředky 
nejsou pro zastavení nebo odvrácení ohrožení 
důležitých zájmů státu dostatečné. 
                                  Tato připomínka je zásadní. 

státu ve značném rozsahu, 
b) útok nebo hrozba směřující proti 

důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení. 

                                             
(3) K provedení aktivního 

zásahu je Vojenské zpravodajství 
oprávněno pouze po předchozím 
souhlasu ministra obrany. 

  
(4) O zahájení aktivního zásahu 

Vojenské zpravodajství bezodkladně 
informuje vládu, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
a ostatní zpravodajské služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 
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kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.  
 
   (6) Pro obsah předávané 

informace podle odstavce 5 se 
využije § 16h odst. 2 obdobně.  

 
 (7) Vojenské zpravodajství 

může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu.“.   

 
Spolupráce VZ při zajišťování činností 
podle návrhu zákona je pak upravena 
nově v samostatném ustanovení § 16b, 
a to takto:  
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„§ 16b     
Spolupráce Vojenského 

zpravodajství při provádění 
činností, jimiž se podílí 

na zajišťování obrany státu   
 

(1) Při provádění činností a 
opatření vykonávaných v souvislosti se 
zajišťováním obrany státu 
v kybernetickém prostoru spolupracuje 
Vojenské zpravodajství s ostatními 
zpravodajskými službami a s dalšími 
státními orgány, ozbrojenými silami 
České republiky, bezpečnostními 
sbory a právnickými a fyzickými 
osobami, pokud působí v oblasti 
zajišťování kybernetické bezpečnosti 
nebo obrany státu.      

      
(2) V případě, že Vojenské 

zpravodajství při provádění cílené 
detekce, identifikace a vyhodnocovaní 
jevů nasvědčujících o existenci útoku 
nebo hrozby ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
identifikuje konkrétní útok nebo 
hrozbu, pro jejichž odvrácení nejsou 
naplněny podmínky pro provedení 
aktivního zásahu podle § 16e, předá 
neprodleně zjištěná data a informace 
k provedení dalších opatření k zajištění  
a) obrany státu Generálnímu štábu 
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Armády České republiky, nebo   
b) bezpečnosti České republiky jiným 

státním orgánům k přijetí 
potřebných opatření podle jejich 
působnosti, a to zejména 
Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost, Policii České 
republiky. 

 
 (3) Informace podle odstavce 2 
může Vojenské zpravodajství předat 
také Ministerstvu zahraničních věcí, 
je-li z povahy identifikovaného útoku 
nebo hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu zřejmé, že přijímaná 
opatření mohou být významně 
podpořena jeho aktivitami, jimiž 
zajišťuje ochranu práv a zájmů České 
republiky v zahraničí.“. 

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16a odst. 2 

Úvodní část ustanovení § 16a odst. 2 považujeme 
za nejednoznačně formulovanou (není zřejmé, zda 
se jedná o ohrožení zájmů státu toliko 
v kybernetickém prostoru, nebo zda ohrožení zájmů 
v kybernetickém prostoru představuje ohrožení i 
pro fyzický svět). Z toho důvodu navrhujeme uvést 
úvodní část ustanovení ve znění: „Ohrožení 
důležitých zájmů státu 
prostřednictvím kybernetického prostoru Vojenské 
zpravodajství vyhodnocuje na základě“. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak . 
Ustanovení § 16a odst. 1 byl nově 
přeformulován takto:    

 
„§ 16a 

 (1) Vojenské 
zpravodajství za podmínek 
stanovených tímto zákonem provádí 
cílenou detekci jevů nasvědčujících o 
existenci kybernetického útoku nebo 
hrozby mající původ v zahraničí (dále 
jen „útok nebo hrozba“), jejich 
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identifikaci (dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  …“. 

 
Pro vysvětlení připomínky je pak 
nutné mít stále na paměti také to, že   
koncepce návrhu zákona směřuje 
k podpoře zajišťování obrany státu, 
tedy vnější bezpečnosti České 
republiky. Její legislativní součástí je 
tedy především vazba k zákonu 
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a k zákonu č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to včetně 
plného respektování obecné úpravy 
(systému) zajišťování obrany státu 
a její definice v zákoně 
č. 222/1999 Sb. Obranu státu je tedy 
nutné vnímat tak, jak je definována 
v § 2 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. 
(Obrana státu je souhrn opatření 
k zajištění svrchovanosti, územní 
celistvosti, principů demokracie 
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a právního státu, ochrany života 
obyvatel a jejich majetku před vnějším 
napadením. Obrana státu zahrnuje 
výstavbu účinného systému obrany 
státu, přípravu a použití 
odpovídajících sil a prostředků a účast 
v kolektivním obranném systému.). 
Definice záměrně uvádí jednotlivá 
prostředí, ve kterém je obrana státu 
zajišťována, proto tak nečiníme ani pro 
podíl Vojenského zpravodajství 
na jejím zajišťovaní, a to i s vědomím 
přesahů opatření směřujících 
k odvrácení dopadů detekovaných 
kybernetických útoků a hrozeb 
i do jiných prostředí, než jenom 
kybernetického prostoru.            

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16b odst. 2 

Podle § 16b odst. 2 se monitorováním 
kybernetického prostoru rozumí vyhodnocování 
neadresných dat. Pojem neadresných dat není 
návrhem zákona definován a zejména v souvislosti 
se druhou větou téhož ustanovení (podle které 
součástí monitorování není zpracování osobních 
údajů) není zřejmé, jaká konkrétní data budou 
vyhodnocována. Pokud by na monitorování měly 
být navázány další kroky Vojenského zpravodajství 
nebo jiného orgánu státu, domníváme se, že by 
mělo mít Vojenské zpravodajství k dispozici 
přinejmenším informace o IP adresách (které jsou 
rovněž považovány za osobní údaje) spojených 
s monitorovanými daty. Požadujeme proto 
přinejmenším v důvodové zprávě definovat, co se 

Akceptováno. 
Od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru 
bylo upuštěno, stejně jako 
od vyhodnocování neadresných dat 
(k tomu viz dále).    
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rozumí neadresnými daty.  
                                 Tato připomínka je zásadní. 

 K důvodově 
zprávě, pojmu 
„přímo hrozící 
kybernetický 
útok“ a k § 16c 
odst. 2 

Požadujeme, aby byl v důvodové zprávě jasně 
vymezen termín přímo hrozící kybernetický útok 
(který je použit např. v §16c odst. 1 první větě) 
z pohledu času (např. konkrétním odkazem na 
výklad útoku přímo hrozícího nebo trvajícího 
z trestního práva – nutná obrana/krajní nouze). 
Cílem je, aby bylo jasně vymezeno, že je tímto 
ustanovením myšlena preemptivní, nikoliv 
preventivní obrana. 
V té souvislosti současně navrhujeme následující 
doplnění § 16c odst. 2 písm. a):  
„a) aktivně zasáhne za účelem zastavení nebo 
odvrácení probíhajícího či bezprostředně 
hrozícího kybernetického útoku ohrožujícího 
důležité zájmy státu, případně za účelem 
odstranění bezpečnostní hrozby, nebo“. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna 
způsobem požadovaným 
připomínkovým místem. Současně 
bylo využito doporučeného 
terminologického upřesnění návrhu 
zákona (na příslušných místech celého 
textu návrhu zákona – viz např. nové 
znění § 16e odst. 1 a 2:  

„(1) Vojenské zpravodajství 
v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
zásah k jejich neprodlenému zastavení 
nebo odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitým 
zájmům státu ve značném rozsahu, 

b) útok nebo hrozba směřující proti 
důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
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důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení.“. 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c odst. 2 

Podle § 16c odst. 2 Vojenské zpravodajství buďto 
aktivně zasáhne, nebo předá zjištěné informace 
jiným orgánům České republiky – mimo jiné 
i NÚKIB. Pokud budou tyto informace předávány 
NÚKIB za účelem výkonu jeho působnosti, 
považujeme za nezbytné, aby NÚKIB tyto 
informace obdržel od Vojenského zpravodajství 
neprodleně poté, co Vojenské zpravodajství 
rozhodne, že neprovede aktivní zásah. Časové 
prodlení by mohlo mít negativní dopad na účinnost 
opatření, která by NÚKIB za účelem zajištění 
kybernetické bezpečnosti realizoval. Požadujeme, 
aby bylo návrhem zákona stanoveno, že NÚKIB 
obdrží předmětné informace od Vojenského 
zpravodajství neprodleně.  
                             Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Připomínkou dotčené ustanovení bylo 
upraveno v § 16e tak, jak je uvedeno 
shora.  
 
Splnění informační povinnosti je pak 
upraveno pro příslušné fáze provedení 
aktivního zásahu v § 16e odst. 4 a 5 
takto:  

„(4) O zahájení aktivního 
zásahu Vojenské zpravodajství 
bezodkladně informuje vládu, Národní 
úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a ostatní zpravodajské 
služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství 
o provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 

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



  

78 
 

bezpečnost a 
e) ostatní zpravodajské služby.“. 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c odst. 2 
písm. b) bodu 3 

Podle § 16c odst. 2 písm. b) bodu 3 předá Vojenské 
zpravodajství informace Ministerstvu vnitra „k 
provedení opatření k zajištění bezpečnosti České 
republiky ozbrojenými bezpečnostními sbory“. 
V důvodové zprávě absentuje vysvětlení, proč má 
být v tomto případě svěřena tato role právě 
Ministerstvu vnitra. Toto vysvětlení požadujeme 
do důvodové zprávy doplnit, včetně typových 
situací, ve kterých by mělo Ministerstvo vnitra 
informace od Vojenského zpravodajství obdržet. 
Současně považujeme za vhodné ozřejmit i to, které 
ozbrojené bezpečnostní sbory by se měly na řešení 
takových typových situací podílet. S ohledem na 
velmi odlišné institucionální začlenění jednotlivých 
ozbrojených bezpečnostních sborů (srov. např. 
postavení Policie České republiky vůči Ministerstvu 
vnitra a Bezpečnostní informační služby vůči 
tomuto ministerstvu) dáváme ke zvážení v tomto 
ustanovení jmenovat mezi adresáty informací přímo 
tyto bezpečnostní sbory. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Změny provedené v návrhu zákony 
jsou uvedeny v předcházejících 
návrzích na vypořádání uplatněných 
připomínek s tím, že Ministerstvo 
vnitra již mezi adresáty informační 
povinnosti uvedeno není s tím, že 
těmito adresáty jsou primárně nositelé 
povinnosti zajišťovat obranu státu 
(tedy ozbrojené síly České republiky) a 
dále subjekty určené s přihlédnutím 
k nezbytné koordinaci činností při 
zajišťování vnější a vnitřní bezpečnosti 
státu a za podmínek upřesněných 
jednak v plánech obrany státu 
a pravidlech součinnosti výkonu 
součinnostních činností podle 
navrhovaného znění § 16a  odst. 4 a 
§ 16e odst. 7. 
 
Navrhované změny a jimi sledovaný 
účel bude také podrobně popsán 
v důvodové zprávě a závěrečné zprávě 
z obecného hodnocení dopadů 
regulace.   

K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  

Podle § 16c odst. 2 písm. b) bodu 2 se mají 
informace NÚKIB předávat „k provedení opatření 
směřujících k zajištění bezpečnosti informací 
v informačních systémech a dostupnosti a 
spolehlivosti služeb a sítí elektronických 

Akceptováno. 
Připomínkou napadený text byl 
v návrhu zákona zrušen.  
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§ 16c odst. 2 
písm. b) bodu 
2 

komunikací v kybernetickém prostoru“. Tato 
formulace je v zákoně o kybernetické bezpečnosti 
použita v definici tzv. bezpečnostních opatření, 
která zavádí správce informačního systému 
k zabezpečení tohoto systému, nikoli však ve 
vztahu k provedení opatření, která přijímá NÚKIB 
k ochraně informačních systémů nebo služeb a sítí 
před hrozbami a kybernetickými bezpečnostními 
incidenty. Výše uvedená slova proto požadujeme 
z návrhu zákona vypustit.  
                               Tato připomínka je zásadní. 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c odst. 5 

Podle § 16c odst. 5 informuje Vojenské 
zpravodajství o jím realizovaném aktivním zásahu 
mimo jiné NÚKIB neprodleně po provedení tohoto 
aktivního zásahu. Protože takový aktivní zásah 
může mít velmi podobné vlastnosti jako 
kybernetický bezpečnostní incident, za účelem 
odstranění rizika, že NÚKIB bude činit opatření 
přímo proti aktivnímu zásahu Vojenského 
zpravodajství, požadujeme, aby byl NÚKIB 
(a případně také další orgány, které by při výkonu 
své působnosti a bez znalosti toho, že původcem 
aktivního zásahu je Vojenské zpravodajství, mohly 
vykonávat svou činnost proti tomuto aktivnímu 
zásahu) informován o realizaci aktivního zásahu 
ihned při zahájení jeho provádění. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
K této připomínce platí odůvodnění 
uvedené shora k novému znění § 16e, 
zejména pak odstavci 4.   

„(4) O zahájení aktivního 
zásahu Vojenské zpravodajství 
bezodkladně informuje vládu, Národní 
úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a ostatní zpravodajské 
služby.“. 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  

V § 16c odst. 6 jsou jmenovány typy informací, 
které Vojenské zpravodajství poskytne některým 
orgánům České republiky o realizovaném aktivním 
zásahu. Za účelem odstranění rizika, že NÚKIB 
bude činit opatření přímo proti aktivnímu zásahu 

Akceptováno.  
K tomu viz nově znění § 16g odst. 2 
ve spojení  s § 16e odst. 7.  
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§ 16c odst. 6 Vojenského zpravodajství, požadujeme, aby byl 
NÚKIB (a případně také další orgány, které by při 
výkonu své působnosti a bez znalosti toho, že 
původcem aktivního zásahu je Vojenské 
zpravodajství, mohly vykonávat svou činnost proti 
tomuto aktivnímu zásahu) informován 
o charakteristice aktivního zásahu. 
                                 Tato připomínka je zásadní. 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c odst. 7 

Podle § 16c odst. 7 Vojenské zpravodajství nepředá 
informace o ohrožení v kybernetickém prostoru 
k provedení dalších opatření k zajištění bezpečnosti 
České republiky, pokud by poskytnutí těchto 
informací ohrozilo důležitý zájem sledovaný 
Vojenským zpravodajstvím. Takovéto ustanovení je 
zcela legitimní v případě, že se týká zpravodajské 
činnosti a předávání jejího výsledku. Toto 
ustanovení je však již nepřijatelné, pokud 
předkladatel předmětnou činnost od zpravodajské 
činnosti odděluje. Za nelegitimní je nutno 
považovat, aby Vojenské zpravodajství samo 
posuzovalo ohrožení zájmu sledovaného 
Vojenským zpravodajstvím v situaci, kdy nejedná 
jako zpravodajská služba, a proto požadujeme, aby 
bylo toto ustanovení z návrhu zákona vypuštěno. 
                                Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Připomínkou napadené ustanovení 
bylo zrušeno.   

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16f odst. 3 
písm. b) 

V textu § 16f odst. 3 písm. b) považujeme za 
nesrozumitelné, proč je z triády bezpečnosti 
informací při monitorování kybernetického prostoru 
uvedeno toliko zachování integrity veřejných 
komunikačních sítí, a nikoli také zachování jejich 
dostupnosti a důvěrnosti. Předmětné požadujeme 
buďto vysvětlit v důvodové zprávě, nebo 

Akceptováno jinak. 
Připomínkou napadené ustanovení se 
vztahovalo ke stanovení podmínek 
limitace výkonu plošného 
monitorování kybernetického prostoru, 
od kterého však bylo upuštěno; toto 
ustanovení proto bylo v návrhu zákona 
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v uvedeném ustanovení doplnit také zachování 
důvěrnosti a dostupnosti. 
                                  Tato připomínka je zásadní. 

zrušeno.     

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16f odst. 4 

V § 16f odst. 4 se stanoví povinnost Vojenského 
zpravodajství poskytnout součinnost při zajišťování 
bezpečnosti České republiky ozbrojeným silám 
České republiky nebo ozbrojeným bezpečnostním 
sborům, pokud o to v individuálních případech 
požádají. Navrhujeme předkladateli zvážit, zda 
stanovení povinnosti Vojenského zpravodajství 
k součinnosti nepředstavuje riziko pro možnost 
plnění jeho primárních úkolů vyplývajících 
z návrhu zákona.  Pokud však 
předkladatel vyhodnotí toto riziko jako přijatelné, 
s ohledem na významnou roli NÚKIB 
při zajišťování bezpečnosti České republiky 
(konkrétně ochraně kybernetické bezpečnosti České 
republiky) požadujeme do tohoto ustanovení 
doplnit také tento správní úřad. 
                                 Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Na základě připomínky byla možnost 
poskytnutí součinnosti a podpory 
upravena v nově navrhovaném znění 
§ 16b a § 16e odst. 7.   
 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16j odst. 1 

Podle § 16j odst. 1 činnost související s plněním 
úkolů podle § 16a odst. 1 podléhá kontrole Orgánu 
nezávislé kontroly zpravodajských služeb České 
republiky. Předmětný orgán má být podle zákona 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, složen 
z pěti členů, kteří splňují mimo jiné požadavek 
vysokoškolského vzdělání v magisterském 
studijním programu právo a právní věda. 
Navrhujeme zvážit, zda je předmětný orgán 
po věcné stránce dostatečným garantem kontroly 
v této – ve významném rozsahu technické – oblasti. 

Akceptováno /vysvětleno. 
Účelem návrhu zákona je zajistit pro 
činnosti, které bude Vojenské 
zpravodajství vykonávat jako státní 
orgán, jenž je pověřen podílet se 
stanovenými povinnostmi na 
zajišťování obrany státu, maximálně 
efektivní kontrolní systém, a to jak 
uvnitř samotného Vojenského 
zpravodajství, tak mimo jeho hranice. 
K tomu by měly být využity nově 
zřízené prvky, ale také existující 
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Současně je otázkou, zda předmětná právní úprava 
(§ 16j odst. 1 a 2) nepředstavuje nepřímou 
novelizaci ve vztahu k ustanovením zákona 
o zpravodajských službách, zejména  ve vztahu 
k § 12g odst. 1 zákona o zpravodajských službách, 
který oproti návrhu zajišťuje přístup orgánu 
nezávislé kontroly ke všem potřebným informacím 
o činnosti zpravodajské služby, které souvisejí 
s prováděnou kontrolou.  
                              Tato připomínka je zásadní. 

orgány, které jsou svým způsobem již 
v současné době konfrontovány s tím, 
že již v současné době je předmět jimi 
prováděných kontrolních činností 
vysoce specifický, a to včetně jeho 
technické náročnosti.  
Na základě připomínky však jednak 
byla doplněna důvodová zpráva, 
jednak byla upravena samotná 
ustanovení týkající se kontroly, a to 
tak, aby bylo zřejmé oddělení 
postavení Vojenského zpravodajství 
jako zpravodajské služby 
a Vojenského zpravodajství jako 
státního orgánu, který se podílí na 
zajišťování obrany státu (a to zejména 
ve vztahu k Orgánu nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb České 
republiky.       
Nově byla oblast kontroly upravena 
jak v části prvním, tak v části druhé 
z hlediska rozšíření působnosti Orgánu 
nezávislé kontroly zpravodajských 
služeb ČR. V části první pak byl 
upraven rovněž nový institut jakéhosi 
dohledu – inspektor pro kybernetickou 
obranu.  
Příslušná ustanovení zní takto:   

„16j       
Inspektor pro kybernetickou obranu 

 
(1) Ministr obrany na základě 
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návrhu ředitele Vojenského 
zpravodajství jmenuje inspektora pro 
ochranu dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„inspektor pro kybernetickou 
obranu“). Inspektor pro kybernetickou 
obranu je do své funkce jmenován na 
základě jeho profesních kvalit, 
zejména na základě jeho odborných 
znalostí práva a praxe v oblasti 
zajišťování obrany státu a ochrany 
informací a dat a osobních údajů.  

 
 (2) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je příslušníkem Vojenského 
zpravodajství jmenovaným pro plnění 
úkolů v oblasti ochrany dat při 
zajišťování ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, 
ověřování správnosti postupů v této 
oblasti a dodržování souvisejících 
povinností Vojenským zpravodajstvím, 
a to včetně dodržování základních práv 
a svobod.  

 
    (3) Ve věcech služebního 
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poměru inspektora pro kybernetickou 
obranu činí právní úkony jménem 
České republiky ministr obrany, a to 
včetně provádění služebního 
hodnocení inspektora pro 
kybernetickou obranu.   

 
(4) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při výkonu své funkce 
nezávislý a při svém rozhodování je 
vázán pouze právním řádem České 
republiky; je povinen svou funkci 
vykonávat nestranně, v mezích svého 
oprávnění a zdržet se při jejím výkonu 
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v 
jeho nestrannost a profesionalitu.  

 
(5) Vojenské zpravodajství je 

povinno zajistit, aby byl inspektor pro 
kybernetickou obranu náležitě, včas a 
v potřebném rozsahu zapojen do 
veškerých záležitostí souvisejících 
s činnostmi Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
České republiky v kybernetickém 
prostoru, zejména mu poskytuje 
veškeré potřebné informace, 
zpřístupňuje mu záznamy podle § 16h, 
zprávy podle § 16i  a další 
dokumentaci vedenou o provádění 
cílené detekce a identifikace a 
vyhodnocování jevů nasvědčujících o 
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existenci útoku nebo hrozby ohrožující 
důležité zájmy státu v kybernetickém 
prostoru.  

 
(6) Inspektor pro kybernetickou 

obranu předává ministru obrany vždy 
neprodleně po ukončení kalendářního 
pololetí zprávu o jím zjištěných 
nedostatcích v oblasti zajišťování 
ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru; zpráva 
obsahuje rovněž návrhy opatření na 
zkvalitnění ochrany základních práv a 
svobod v rozsahu zajišťování ochrany 
soukromí a osobních údajů. V případě 
zjištění závažného nedostatku 
s dopady do těchto základních práv a 
svobod tuto zprávu předává pověřenec 
pro kybernetickou obranu ministru 
obrany bezodkladně po jeho zjištění, a 
to včetně návrhů na jeho odstranění 
a přijetí preventivních opatření.                   

 
(7) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem jeho funkce 
odpovědný ministru obrany.    
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§ 16k 
Úkoly inspektora pro kybernetickou 

obranu 
 

(1)  Inspektor pro 
kybernetickou obranu vykonává 
zejména tyto úkoly: 
   a) prověřuje správnost postupů 

Vojenského zpravodajství při 
činnostech, jimiž se podílí na  
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, pokud 
se týkají zabezpečení ochrany dat 
a informací,     

b) ověřuje účinnost opatření přijatých 
Vojenským zpravodajstvím za 
účelem zajišťování ochrany dat a 
informací zpracovávaných při 
činnostech, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém 
prostoru, podílí se na jejich 
zavádění do činnosti Vojenského 
zpravodajství a navrhuje jejich 
případnou aktualizaci,  

c) při činnostech Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, 
poskytuje na vyžádání 
poradenskou podpory 
příslušníkům vojenského 
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zpravodajství v oblasti ochrany 
dat a informací,   

d) za účelem zajištění účinnosti 
opatření přijímaných k ochraně 
základních lidských práv a svobod 
spolupracuje se státními orgány a 
právnickými osobami. 

 
  
          (2) Fyzické osoby, podnikající 
fyzické nebo právnické osoby se 
mohou obracet na inspektora pro 
kybernetickou obranu ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zajištěním jejich práv, pokud jsou 
nebo by mohly být ohroženy činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„žadatel“).   

  
 (3) Inspektor pro kybernetickou 
obranu podnět žadatele prošetří a na 
základě zjištěných skutečností 
vypracuje písemnou zprávu, z níž 
budou zřejmé skutečnosti, na jejichž 
základě bude možné vyslovit závěr, 
zda v konkrétním případě bylo činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, protiprávně 
zasaženo do základních práv a svobod 
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žadatele nebo byl porušen jiný právní 
předpis a jakým způsobem. Písemnou 
zprávu zašle inspektor 
pro kybernetickou obranu žadateli, 
ministru obrany, řediteli Vojenského 
zpravodajství a orgánu nezávislé 
kontroly k vyslovení závěru podle věty 
první. Orgán nezávislé kontroly může 
před vyslovením závěru požádat 
ředitele Vojenského zpravodajství  o 
doplnění poskytnutých informací; 
závěr orgánu nezávislé kontroly o tom, 
zda bylo protiprávně zasaženo do 
základních práv a svobod žadatele 
nebo byl porušen jiný právní předpis, 
se zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

   
 

§ 16l 
Kontrola činností, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 

obrany státu v kybernetickém 
prostoru, a prověřování 
souvisejících opatření 

   
(1) Provádí-li vláda, 

Poslanecká sněmovna nebo orgán 
nezávislé kontroly kontrolu činností a 
opatření Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, je 
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Vojenské zpravodajství povinno 
kontrolujícímu předložit zejména  
a) záznamy podle § 16h a  
b) další zprávy, které jsou nezbytné 

pro zjištění skutečného stavu v 
rozsahu nezbytném pro dosažení 
účelu kontroly.  

     
(2) Kontrolující podle odstavce 

1 jsou oprávněni kdykoliv požádat o  
a) přístup k auditním záznamům 
provozu nástroje detekce, 
b) přístup ke spisové dokumentaci 

vedené ve věci rozhodování o 
umístění nástroje detekce, nebo     

c) poskytnutí dalších informací a dat 
souvisejících s předmětem kontroly.   

 
(3) Kontrolující je při 

provádění kontroly povinen šetřit 
práva a oprávněné zájmy Vojenského 
zpravodajství, stejně jako třetích osob, 
kterým byly v souvislosti 
s prováděním činností Vojenského 
zpravodajství podle této části zákona 
uloženy povinnosti.      

 
(4) Orgán nezávislé kontroly 

může vykonávat kontrolní činnost 
podle odstavce 1 také na základě 
podnětu právnické nebo podnikající 
fyzické osoby zajišťující veřejnou 
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komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, jíž byla 
uložena povinnost zřídit a zabezpečit 
rozhraní pro připojení nástroje detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování tohoto nástroje, nebo 
Českého telekomunikačního úřadu, a 
to včetně kontroly dodržování 
základních práv a svobod. V případě, 
že orgán nezávislé kontroly na základě 
kontroly provedené z podnětu   
právnické nebo podnikající fyzické 
osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací podle věty 
první zjistí, že činností Vojenského 
zpravodajství, jíž se podílí na 
zajišťování obrany státu, došlo 
k protiprávnímu zásahu do základních 
práv a svobod, obdrží jím 
vypracovanou písemnou zprávu24) 

rovněž tato osoba.       
 
(5) Kontrolní řád se na kontrolu 

činnosti Vojenského zpravodajství 
podle této části zákona nepoužije. 

 
(6) Na prověřování opatření 

přijímaných Vojenským 
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zpravodajstvím v zájmu zabezpečování 
činností, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
Ministerstvem obrany se použije 
ustanovení § 41 zákona o zajišťování 
obrany České republiky obdobně.“.  

 
K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16k 

Ustanovení § 16k navrhujeme vypustit. Toto 
ustanovení mělo pravděpodobně pouze deklarovat 
existenci povinnosti k náhradě škody, pokud 
k takové škodě dojde v souvislosti s plněním úkolů 
podle nové právní úpravy a pokud je za takovou 
škodu Ministerstvo obrany odpovědné. Rozsah 
ustanovení však jednak nedopadá na všechny 
potenciální škody, ke kterým by mohlo v souvislosti 
s plněním úkolů dojít, jednak vytváří nepřijatelnou 
konstrukci náhrady škody, podle které Ministerstvo 
obrany při vzniku škody postupuje přímo podle 
právních předpisů upravujících její náhradu – 
předtím než by Ministerstvo mělo k tomuto kroku 
přistoupit, by však mělo vyhodnotit existenci 
odpovědnosti za způsobenou škodu.  
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Také na základě připomínek dalších 
připomínkových míst byla otázka 
odpovědnosti za škodu řešena 
speciální úpravou, a to tak, že do 
návrhu zákona bylo na místě 
dosavadního § 16k zpracováno nové 
ustanovení, kterým bude stanovena 
zvláštní právní úprava odpovědnosti 
za škodu vzniklou v souvislosti 
s plněním úkolů Vojenského 
zpravodajství podle návrhu zákona. 
Znění § 16k (nově § 16m ) je nově 
navrhováno takto:  

 
„§ 16m 

Náhrada škody 
 

(1) Každý, komu vznikla škoda 
v souvislosti s činnostmi Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu, má právo na 
náhradu škody.           
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(2) Fyzické nebo právnické 
osobě se nahrazuje také škoda, která jí 
vznikla v důsledku realizace opatření 
přijatých Vojenským zpravodajstvím 
v zájmu provedení aktivního zásahu 
směřujícího k zastavení nebo 
odvrácení útoku nebo hrozby v rámci 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru.    

      
(3) Povinnost státu k náhradě 

škody podle odstavců 1 a 2 nevznikne, 
pokud se jedná o škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě, která 
vyvolala útok nebo hrozbu.  

 
(4) Náhradu škody podle 

odstavců 1 a 2 poskytuje a rozhoduje 
o ní Ministerstvo obrany.  
  
 (5) Právo na náhradu škody 
podle odstavců 1 a 2 je třeba uplatnit 
do tří měsíců ode dne, kdy se 
poškozený dověděl o škodě, nejpozději 
však do dvou let od vzniku škody, 
jinak toto právo zanikne.“. 
 

 Obecně 
k používání 
pojmů 
„bezpečnost 
České 

Upozorňujeme, že v návrhu zákona nejsou jednotně 
používány pojmy bezpečnost České republiky, 
obrana České republiky a kybernetická bezpečnost. 
V duchu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky přichází v úvahu 

Akceptováno. 
Na základě uplatněných připomínek 
byl návrh zákona upraven, přičemž 
však jeho koncepce setrvává na tom, 
že návrhem zákona jsou Vojenskému 
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republiky, 
obrana České 
republiky 
a kybernetická 
bezpečnost“ 

tyto pojmy jednotně zahrnout pod pojem 
„bezpečnost České republiky“ (jak předkladatel činí 
např. v nadpisu § 16b nebo 16c s upřesněním, že se 
jedná o zajišťování bezpečnosti České republiky „v 
kybernetickém prostoru“), ale v takovém případě již 
nelze vedle tohoto pojmu uvádět také „obranu 
České republiky“, protože ta je již v duchu 
uvedeného ústavního zákona součástí pojmu 
„bezpečnost České republiky“. Za účelem předejití 
případným kompetenčním střetům s jinými orgány 
státu požadujeme používat v návrhu zákona jediný 
pojem, a to buď pojem kybernetické obrany České 
republiky, nebo bezpečnosti České republiky 
                              Tato připomínka je zásadní. 

zpravodajství stanovovány povinnosti 
a podrobnosti jejich výkonu, a to za 
účelem zajištění reálného výkonu 
povinnosti státního orgánu podílet se 
na zajišťování obrany státu ve smyslu 
čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb. („Státní orgány, 
orgány územních samosprávných celků 
a právnické a fyzické osoby jsou 
povinny se podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky. Rozsah 
povinností a další podrobnosti stanoví 
zákon.“). Tato koncepce však kromě 
jiného s přihlédnutím k zadání pro 
předložení návrhu zákona 
stanovenému usnesením vlády České 
republiky ze dne 25. května 2015 
č. 382 tedy zužuje užití prvků 
terminologické množiny pojmu 
„bezpečnost České republiky“ na 
prvek bezpečnosti vnější, tedy občanu 
státu. V tomto smyslu byl návrh 
zákona upřesněn s tím, že současně 
zůstává zachována obecná úprava 
(systém) zajišťování obrany státu a její 
definice (navrhovaná úpravy se svým 
způsobem realizačně vztahuje 
k zákonu č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonu 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, 
ve znění pozdějších předpisů). Pojme 
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„obrana státu v kybernetickém 
prostoru“ proto není nutné v návrhu 
zákona zvláště definovat, protože 
z povahy věci je součástí obrany státu 
tak, jak je definována v § 2 odst. 1 
zákona č. 222/1999 Sb. (Obrana státu 
je 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, 
přípravu a použití odpovídajících sil 
a prostředků a účast v kolektivním 
obranném systému.).  
V uvedeném smyslu byla rovněž 
doplněna důvodová zpráva.   

 Obecně V souladu s legislativními zvyklostmi 
doporučujeme formulovat povinnosti Vojenského 
zpravodajství prostou konstatací (tzn. „Vojenské 
zpravodajství odvrátí ohrožení“ namísto „Vojenské 
zpravodajství je povinno odvrátit ohrožení“).  
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Návrh zákona byl v příslušných 
ustanoveních upraven ve smyslu 
uplatněné připomínky.   
 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
nadpisu § 16b 

Nadpis § 16b je formulován jako „Oprávnění 
Vojenského zpravodajství při zajišťování 
bezpečnosti České republiky v kybernetickém 
prostoru“ – toto ustanovení se však věnuje toliko 
monitorování kybernetického prostoru, přičemž 
pouze první odstavec je formulován jako oprávnění 
(druhým odstavcem je monitorování definováno 
a třetím odstavcem je specifikován technický 

Akceptováno.  
Vzhledem k jiné systemizaci 
jednotlivých ustanovení došlo také ke 
změně nadpisů tak, jak je uvedeno 
v návrhu zákona, a to i vzhledem 
k přesunu úprav mezi jednotlivými 
paragrafy.    
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postup monitorování). Dáváme proto ke zvážení, 
zda nadpis tohoto ustanovení neformulovat tak, aby 
lépe odpovídal jeho obsahu, tedy např. 
„Monitorování kybernetického prostoru“. 

                  Tato připomínka je doporučující. 
 K části první - 

změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16b odst. 2 

V § 16b odst. 2 máme za to, že slova „míra“ 
a „intenzita“ jsou synonymy. Doporučujeme slovo 
„intenzity“ nahradit například slovem „závažnosti“. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Připomínkou napadený text byl 
požadovaným způsobem upraven (viz 
citace příslušných ustanovení uvedené 
shora).  

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c odst. 3 

V § 16c odst. 3 by měla být slova „uvedené 
v písmenu b) bodech 1. až 3.“ nahrazena slovy 
„uvedené v odstavci 2 písm. b) bodech 1. až 3.“. 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
Připomínkou napadený text byl v části 
první návrhu zákona zrušen.  

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
nadpisu § 16e 

Nadpis § 16e zní „Záznamy o řešení 
kybernetického útoku“, toto ustanovení však 
navazuje nejen na řešení konkrétního 
kybernetického útoku, ale také jiných ohrožení 
důležitých zájmů státu. Doporučujeme nadpis 
ustanovení přeformulovat tak, aby odpovídal 
obsahu ustanovení. 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Nadpis § 16e (nově § 16g) byl upraven 
takto:   

„§ 16g 
Záznamy o předání dat a informací 

nebo aktivním zásahu a jejich 
uchovávání “.   

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16f odst. 1 

V § 16f odst. 1 doporučujeme vypustit podmínku 
„pokud působí v oblasti zajišťování kybernetické 
bezpečnosti a obrany České republiky,“. Ohrožení 
důležitých zájmů státu v kybernetickém prostoru 
přichází v úvahu řešit i ve spolupráci s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami, než těmi, 
které působí v oblasti zajišťování kybernetické 

Akceptováno. 
Text byl požadovaným způsobem 
upraven (s výhradou přesunu 
ustanovení). 
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bezpečnosti a obrany České republiky (například 
ve spolupráci se správci konkrétních informačních 
systémů).  
                         Tato připomínka je doporučující. 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  § 
16f odst. 2 

V § 16f odst. 2 jsou upraveny podmínky výkonu 
nově zaváděných kompetencí Vojenského 
zpravodajství. Dáváme ke zvážení uvedení těchto 
podmínek hned za ustanovením, jímž jsou tyto nové 
kompetence zaváděny, tzn. za § 16a. 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Předmětné ustanovení bylo začleněno 
do § 16a a dalších části první návrhu 
zákona.  

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  § 
16g odst. 3 větě 
druhé 

V § 16g odst. 3 druhé větě se stanoví, že rozhodnutí 
o uložení povinnosti zabezpečit rozhraní pro 
připojení sond určených k monitorování 
kybernetického prostoru a povinnost strpět umístění 
a provozování tohoto zařízení obsahuje výrokovou 
část a poučení účastníků. Předpokládáme, že je 
úmyslem předkladatele stanovit předmětné dvě 
části rozhodnutí taxativním výčtem a vyloučit tak 
povinnost odůvodnění předmětného rozhodnutí. 
Vzhledem k tomu, že správní rozhodnutí nemůže 
ani technicky vystačit toliko s uvedenými částmi 
(rozhodnutí by mělo obsahovat například také 
označení rozhodujícího správního orgánu 
a označení účastníků řízení), a za účelem dosažení 
jednoznačnosti textu a jeho interpretace 
doporučujeme uvést záměr, že se tato rozhodnutí 
neodůvodňují, v ustanovení výslovně.  
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Na základě uplatněných připomínek 
byl upraven § 16g (nově § 16d) 
upraven takto:  

„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
detekce a identifikace 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
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detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
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veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
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spis.“.   
 
Obdobně je pak také upraveno znění 
§ 98a odst. 1 zákona o elektronických 
komunikacích, a to takto:   
 
„(1) Právnická nebo podnikající 
fyzická osoba zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací je povinna 
na základě rozhodnutí vydaného 
Ministerstvem obrany podle zákona 
o Vojenském zpravodajství70) zřídit 
a zabezpečit v určených bodech jí 
provozované sítě rozhraní pro 
připojení nástroje detekce 
umožňujícího provádět detekci 
kybernetických útoků a hrozeb podle 
zákona o Vojenském 
zpravodajství71).“. 
 

 K části první - 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16g odst. 3 
větě druhé 

V § 16g odst. 3 druhé větě se uvádí, že odkladný 
účinek nemá odvolání proti rozhodnutí o uložení 
povinnosti zabezpečit rozhraní pro připojení sond 
určených k monitorování kybernetického prostoru 
a povinnost strpět umístění a provozování tohoto 
zařízení. Protože se podle téhož ustanovení bude 
jednat o rozhodnutí Ministerstva obrany, 
upozorňujeme, že proti jeho rozhodnutí by bylo 
možno podat rozklad, a nikoli odvolání. 
                     Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Viz předcházející připomínka.  
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 K důvodové 
zprávě 

Upozorňujeme, že vláda České republiky schválila 
Akční plán k Národní strategii kybernetické 
bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 
2020 usnesením vlády ze dne 25. května 2015, 
a nikoli 25. května 2016, jak se opakovaně uvádí 
v důvodové zprávě. 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Akceptováno, chyba v psaní byla na 
všech místech textu napravena.  

 K úvodnímu 
ustanovení 
části druhé 

V úvodním ustanovení části druhé návrhu zákona 
upozorňujeme na nesprávnou citaci zákona 
č. 153/1994 Sb., v jehož názvu absentují slova 
„České republiky“ (zákon o zpravodajských 
službách České republiky). Dáváme ke zvážení 
doplnění těchto slov také do nadpisu předmětné 
části návrhu zákona. 
                     Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Chyba, na kterou je v připomínce 
upozorněno, byla odstraněna.   

 
K části druhé – 
změna zákona 
o zpravodaj-
svých 
službách, bodu 
1 - § 2 odst. 2 

V části druhé návrhu zákona, novelizačním bodu 
č. 1 (§ 2 odst. 2 zákona o zpravodajských službách 
České republiky) navrhujeme vypustit slova „na 
základě ústavního zákona o bezpečnosti České 
republiky a způsobem stanoveným zákonem 
o Vojenském zpravodajství“. Povinnost Vojenského 
zpravodajství postupovat podle zákona vyplývá již 
ze zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí 
upravené v čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a 
čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a její 
vyjádření v návrhu zákona je tedy nadbytečné. 

                 Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
To, že Vojenské zpravodajství je 
vázáno ve své činnosti zákonem je 
zřejmé, v daném případě se však jedná 
o stanovení povinností mimo rámec 
jeho působnosti zpravodajské služby, 
tedy provedení zákonné úpravy, jejíž 
„zmocnění“ je dáno čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb.         

    

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



  

101 
 

Bezpečnostní informační 
služba 
legislativa@bis.cz 

Obecně Předmět zákonné úpravy kybernetické obrany není 
dostatečně jasně vymezen.  
Obrana ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, je vždy 
obranou před vnějším napadením (§ 2 odst. 1). 
V návaznosti na to by měl již normativní text 
obsahovat charakteristiku napadení 
v kyberprostoru, proti němuž má být obrana 
namířena.  
Na toto vymezení charakteristiky by pak 
navazovaly možné prostředky odhalení takovéhoto 
napadení a obrany proti němu (jeho odvracení, 
popřípadě protiútok).  
To, že takovéto vymezení v návrhu obsaženo není, 
má za následek, že sám předmět úpravy není zcela 
srozumitelný a může kolidovat s působností dalších 
zpravodajských služeb, zejména Bezpečnostní 
informační služby, jakož i dalších státních orgánů: 
podle návrhu se Vojenské zpravodajství nezabývá 
jen kybernetickou obranou, ale zasahuje i do obecné 
kybernetické bezpečnosti, a to podstatně, zejména 
celoplošným monitorováním provozu, přičemž 
obsah tohoto monitorování není vymezen. 
                                  Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Na základě uplatněných připomínek 
byl návrh zákona upraven, přičemž 
však jeho koncepce setrvává na tom, 
že návrhem zákona jsou Vojenskému 
zpravodajství stanovovány povinnosti 
a podrobnosti jejich výkonu, a to za 
účelem zajištění reálného výkonu 
povinnosti státního orgánu podílet se 
na zajišťování obrany státu ve smyslu 
čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb. („Státní orgány, 
orgány územních samosprávných celků 
a právnické a fyzické osoby jsou 
povinny se podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky. Rozsah 
povinností a další podrobnosti stanoví 
zákon.“). Tato koncepce v rámci 
zásady ústavnosti kromě jiného 
představuje také to, že zůstává 
zachována obecná úprava (systém) 
zajišťování obrany státu a její definice 
(navrhovaná úpravy se svým 
způsobem realizačně vztahuje 
k zákonu č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonu 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, 
ve znění pozdějších předpisů). Obranu 
státu v kybernetickém prostoru tedy 
není nutné definovat, protože z povahy 
věci je součástí obrany státu tak, jak je 
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definována v § 2 odst. 1 zákona 
č. 222/1999 Sb. (Obrana státu je 
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, 
přípravu a použití odpovídajících sil 
a prostředků a účast v kolektivním 
obranném systému.). Vzhledem 
k uvedenému, tedy včetně upuštění od 
monitoringu veřejných komunikačních 
sítí a služeb elektronických 
komunikací, je proto vyloučeno, aby 
činnost Vojenského zpravodajství 
podle návrhu zákona kolidovala 
s působností dalších zpravodajských 
služeb, zejména s činností 
Bezpečnostní informační služby, jakož 
i činností dalších státních orgánů.  

 Obecně Ve vztahu k působnosti Bezpečnostní informační 
služby konstatujeme, že monitorování 
kybernetického prostoru je nejen tím, co 
Vojenskému zpravodajství umožní reagovat 
na kybernetický útok, ale může jít také o další 
ze způsobů zabezpečování informací, a to 
i v oblastech, které spadají do působnosti 
Bezpečnostní informační služby; nejde o omezení 
jen na oblast vojenské obrany, tedy obrany před 
hrozícím nebo trvajícím útokem. To plyne již 

Akceptováno. 
Z koncepce stanovení povinností 
Vojenského zpravodajství při jeho 
podílení se na zajišťování obrany státu 
byl od monitorování veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací upuštěno.  
 
V rámci vypořádání připomínky je pak 
dále nutné připomenout, že předložení 
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z normativního textu (vymezení důležitých zájmů 
státu v nově navrhovaném § 16a odst. 1, svědčí 
o tom ovšem i adresáti zjištěných informací podle 
§ 16b odst. 2 písm. b/ body 2 a 3, kterými jsou 
Národní bezpečnostní úřad, u něhož se předpokládá 
provedení opatření směřujících k zabezpečení 
bezpečnosti informací v bezpečnostních systémech, 
a Ministerstvo vnitra, u něhož se 
předpokládá provedení opatření k zajištění 
bezpečnosti České republiky ozbrojenými 
bezpečnostními sbory). Výslovně se to konstatuje 
v závěrečné zprávě RIA (str. 12: „… vzhledem 
k povaze kybernetického prostoru není vždy 
jednoznačně možné odlišit vnější a vnitřní napadení 
a stejně tak není možné zcela přesně vyhodnotit, 
zda již jde o ozbrojený útok zakládající právo na 
sebeobranu ve smyslu mezinárodního práva nebo 
zda se jedná o čin charakteru teroristického, 
kriminálního nebo např. špionážního“). Je pak 
otázkou, proč má mít takovouto pravomoc právě a 
pouze Vojenské zpravodajství. Zdůvodnění 
v závěrečné zprávě RIA (str. 12), že totiž 
z ekonomických a praktických důvodů se jeví jako 
vhodné, aby úkol zajišťovat obranu a bezpečnost 
v kybernetickém prostoru byl svěřen jen jedné ze 
služeb, a to Vojenskému zpravodajství, není 
přesvědčivé. Monitorování kybernetického 
prostoru, jak je pojato v návrhu zákona, má 
charakter získávání informací, tedy činnosti, kterou 
provádějí všechny zpravodajské služby. Není vůbec 
zřejmé, proč se má argument ekonomických a 
praktických důvodů vztahovat jen na tento jediný 

návrhu zákona a základní cíle, resp. 
předmět jím prováděné úpravy není ani 
věcí obecného hodnocení dopadů 
regulace, ani jiného analytického 
řešení, formou realizace úkolu 
uloženého vládou České republiky, a 
to usnesením ze dne 25. května 2015 
č. 382, jímž schválila Akční plán 
k Národní strategii kybernetické 
bezpečnosti České republiky na období 
let 2015 až 2020 a současně uložila 
Ministerstvu obrany úkol předložit 
návrh normativního řešení vytvoření 
podmínek kybernetické obrany České 
republiky. Návrhem zákona je rovněž 
plněn úkol C. 9.01 uvedeného Akčního 
plánu, jímž je pro cíl „Průběžně 
navyšovat technologické a organizační 
předpoklady k aktivnímu odvracení 
(potlačení) kybernetických útoků“ 
stanoveno … „V rámci Vojenského 
zpravodajství vytvořit Národní 
centrum kybernetických sil (NCKS). 

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



  

104 
 

způsob získávání informací, zatímco u jiných 
způsobů nevadí, že pravomoc k jejich použití sdílejí 
dvě nebo všechny tři služby.  
                             Tato připomínka je zásadní. 

 Obecně Vzhledem k tomu, že aktivní zásah může mít 
povahu až „vojenské akce“, postrádáme v návrhu 
jakýkoli vztah VZ k Ministerstvu zahraničních věcí, 
Bezpečnostní radě státu, Ústřednímu krizovému 
štábu apod. 
 
V té souvislosti považujeme za nedostatek také to, 
že návrh byl předložen jen do užšího 
připomínkového řízení. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
    Návrh zákona byl co do plnění 
informační povinnosti Vojenského 
zpravodajství vůči dalším subjektům 
zajišťujícím obranu státu upraven, 
přičemž v případě detekování signálů 
nasvědčujících o detekci hrozby nebo 
přímého útoku v kybernetickém 
prostoru je rovněž pamatováno na 
jejich možné přesahy do zajišťování 
vnitřní bezpečnosti, resp. na nutnou 
koordinaci činností při zajišťování 
vnější i vnitřní bezpečnosti státu. 
Pokud by taková hrozba nebo útok 
vyvolaly konflikt s takovým přesahem, 
nastupovaly by jako informovaní 
účastníci samozřejmě subjekty podle 
plánů obrany České republiky. Nově je 
informační povinnost především 
směřována vůči prezidentu republiky 
a vládě České republiky, jako orgánu 
odpovědnému za obranu státu (§ 4 
zákona č. 222/1999 Sb.) a jako orgánu 
s koordinační rolí vůči ústředním 
správním úřadům.       
 
Ve vztahu k MZV byl návrh upraven § 
16b odst. 3 takto:  
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 „(3) Informace podle odstavce 2 
může Vojenské zpravodajství předat 
také Ministerstvu zahraničních věcí, 
je-li z povahy identifikovaného útoku 
nebo hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu zřejmé, že přijímaná 
opatření mohou být významně 
podpořena jeho aktivitami, jimiž 
zajišťuje ochranu práv a zájmů České 
republiky v zahraničí.“. 
 
 
Zúžení připomínkových míst bylo 
schváleno ministrem spravedlnosti 
a předsedou Legislativní rady vlády; 
přesto byly v rámci meziresortního 
připomínkového řízení posouzeny 
a zohledněny připomínky širšího 
spektra připomínkových míst, včetně 
míst neoficiálních.           

 Obecně Návrh obsahuje speciální úpravu předávání 
informací zpravodajskou službou vůči § 8 zák. 
č. 153/1994 Sb. Tato specialita se neomezuje pouze 
na případy, kdy Vojenské zpravodajství aktivně 
odvrací útok (nově navrhovaný § 16c odst. 2 písm. 
a/), ale také tehdy, když předává informace o svých 
zjištěních, kdy tedy vykonává standardní činnost 
zpravodajské služby České republiky. Zvláštní 
postup Vojenského zpravodajství se uplatní 
i v případě, kdy jsou informace o kybernetickém 
útoku nebo hrozbě získány dosavadními metodami.  
Zvláštní způsob předávání informací spočívá 

Akceptováno jinak. 
V daném případě se skutečně jedná 
o speciální úpravu, která je však 
nezbytná, neboť informační povinnost 
(podávání zpráv) nemůže být v daném 
případě realizováno na základě 
postavení Vojenského zpravodajství 
jako zpravodajské služby, ale 
vojenského zpravodajství jako státního 
orgánu, jemuž jsou návrhem zákona 
stanovovány povinnosti, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu (čl. 3 

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



  

106 
 

v těchto aspektech: 
Podle § 8 zákona o zpravodajských službách se 
rozlišují  - kromě souhrnné informace vládě 
a prezidentovi republiky – v podstatě dvojí režim: 
jednak jde o předávání zpráv v případech zjištění, 
která nesnesou odkladu; ty se předávají prezidentu 
republiky, předsedovi vlády a příslušným členům 
vlády podle jejich působnosti bezprostředně  (§ 8 
odst. 2). Dále jde o informace předávané policejním 
a státním orgánům podle jejich působnosti, u 
kterých je stanoveno pravidlo, že zpravodajská 
služba informace neposkytne, pokud by to ohrozilo 
důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou 
službou (§ 8 odst. 3). 
V návrhu není uveden žádný orgán, jemuž by se 
předávala informace k provedení dalšího opatření 
bez omezující podmínky (tedy způsobem 
srovnatelným s § 8 odst. 2 zák. č. 153/1994 Sb.). 
Orgány, vůči nimž se uplatní pravidlo neposkytnutí 
informace v případě kolize s důležitým zájmem 
Vojenského zpravodajství (obdoba § 8 odst. 3 zák. 
č. 153/1994 Sb.) jsou Generální štáb Armády České 
republiky, Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost a Ministerstvo vnitra 
(vyplývá z § 16c odst. 2 písm. b/ ve spojení s § 16c 
odst. 7). Je otázkou, zda je takováto specialita 
účelná (informace mohou být získány i na základě 
spolupráce s další zpravodajskou službou, která se 
bude při jejich předávání zákonným adresátům řídit 
jinými pravidly). Významné je, že zatímco podle 
obecné úpravy by Ministerstvo vnitra, pokud by 
informace vyžadující okamžitou reakci spadala 

odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb.)   Podávání zpráv 
proto není možné sloučit do jednoho 
režimu nebo dokonce jedné zprávy, 
neboť kromě jiného zcela odděleně 
musí být prováděna analýzy těchto 
zpráv a navrhována opatření 
k zefektivnění prováděných činností 
nebo i architektury struktury 
využívaného organizačního a 
technického řešení systému.      
 
Nově je předmětná úprava podávání 
zpráv a plnění informační povinnosti 
upravována (s výhradou změn 
v odkazech, popřípadě posunů pořadů 
paragrafů) takto:             
 
V § 16e odst. 4 a 5 :  

(4) O zahájení aktivního zásahu 
Vojenské zpravodajství bezodkladně 
informuje vládu, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
a ostatní zpravodajské služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 
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do jeho působnosti, muselo být informováno 
bezprostředně, podle navrhované úpravy je předání 
informace podmíněno neexistencí kolize 
s důležitým zájmem Vojenského zpravodajství.   
Nejasné ohledně své účelnosti je také pravidlo, že 
strukturu předávaných informací upraví vláda 
nařízením (§ 16d odst. 2). Půjde o informace, které 
vyžadují rychlou reakci v zájmu národní 
bezpečnosti. Není jasné, proč by právě u těchto 
informací měla být právním předpisem stanovena 
struktura, když u žádných jiných informací 
předávaných zpravodajskými službami takové 
pravidlo není.   
Vojenské zpravodajství je povinno předkládat také 
souhrnné zprávy o své činnosti. Jde jednak 
o podrobnou každoroční zprávu o plnění úkolů 
v oblasti kybernetické obrany (§ 16i odst. 1) 
V okruhu adresátů této zprávy ve srovnání se 
standardním postupem podle § 8 odst. 1 zákona 
č. 153/1994 Sb. chybí prezident republiky.  
Pro takovýto zvláštní postup není důvod. 
Navrhujeme proto způsob podávání zpráv 
a informací sladit s dosavadní úpravou. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.“.  
 
Pokud se týká informační povinnosti 
VZ, je upravena v § 16h, a to takto:  

„§ 16h 
Zprávy o činnostech Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 

zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru  

 
(1) Vojenské zpravodajství 

předkládá prezidentu republiky a vládě 
prostřednictvím ministra obrany 
jednou ročně podrobnou zprávu 
o činnostech a opatřeních Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, 
a vyhodnocení jejich účinnosti.  

 
 (2) Orgán nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb České 
republiky (dále jen „orgán nezávislé 
kontroly“) podle zákona o 
zpravodajských službách České 
republiky předkládá vládě, poslanecké 
sněmovně a ministru obrany 
podrobnou zprávu o kontrole činností 
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a opatření, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
a to vždy neprodleně po jejím 
provedení.   
 

(3) Vojenské zpravodajství 
předkládá ministru obrany neprodleně 
po ukončení kalendářního pololetí 
písemnou zprávu o stavu jím plněných 
úkolů, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
za toto období.“. 
 

 Obecně V návrhu chybí odhad dopadů na státní rozpočet; 
návrh nadto nebyl předložen v připomínkovém 
řízení ministerstvu financí. 
                                  Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
V dohodě s Ministerstvem financí byla 
důvodová zpráva a závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace upravena 
tak, že návrh zákona nevyvolá žádné 
dopady do státního ani jiných 
veřejných rozpočtů, tedy že reálně 
budou podmínky pro aplikaci návrhu 
zákona zajišťovány výlučně na základě 
přesunů v rozpočtové kapitole 
Ministerstva obrany. Ministerstvo 
financí akceptuje důvody neuvedení 
bližší specifikace výše a určení 
finančních prostředků.    

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 

S ohledem na široké vymezení působnosti 
Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické 
obrany, jak je uvedeno v nově navrhovaných 
ustanoveních zák. č 153/1994 Sb. (viz naše 

Akceptováno.  
Jak je již uvedeno jinak, v dosavadní 
koncepci navrhované regulace bylo 
upuštěno od celoplošného monitoringu    
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bodu 1, § 16a 
odst. 3  
 

připomínka k části druhé) nepovažujeme za 
dostatečné oddělení monitorování kybernetického 
prostoru od standardní zpravodajské činnosti 
Vojenského zpravodajství, jak je provedeno v nově 
navrhovaném § 16a odst. 3 zákona č. 289/2005 Sb., 
o Vojenském zpravodajství. („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 republiky, 
ale výkonem působnosti Vojenského zpravodajství 
podle § 2 odst. 2 téhož zákona.“) Materiálně totiž 
o získávání informací ve smyslu § 2 odst. 1 zák. 
č. 153/1994 Sb. stále půjde; opět chybí určité 
kritérium, které by odůvodňovalo zvláštní režim 
tohoto způsobu získávání informací vůči způsobům 
jiným.  
                              Tato připomínka je zásadní.  

veřejné komunikační sítě a veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací. Nově jsou tedy ve smyslu 
uplatněné připomínky § 16a a další 
související regulace upravovány takto:    

 
„§ 16a      

Činnosti Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém 

prostoru      
 

 
(1) Vojenské zpravodajství za 

podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 
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identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
vyhodnocování  
a) informací a dat, které Vojenské 

zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
orgány, nebo  

d) dalších skutečností způsobilých 
ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  
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(4) Vojenské zpravodajství se při 

plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).“.  

 
Související úprava je pak 

provedena v § 16c s tím, že obě 
citovaná ustanovení jednoznačně 
prokazují, že Vojenské zpravodajství 
je pověřováno zcela novou působnosti 
v oblasti zajišťování obrany České 
republiky bez vazby na jeho standardní 
zpravodajskou činnost.  

 
„§ 16c 

Prostředky využívané Vojenským 
zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
se podílí na zajišťování obrany státu 

v kybernetickém prostoru a 
podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
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využívá nástroje detekce, které jsou 
umísťovány na určených bodech 
veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2  zaznamenává 
metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  

 
(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 
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(4) Nástroje detekce nesmí být 
využito pro provádění odposlechů 
a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 
(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících  o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.“. 
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16b 

Navrhovaná úprava zmocňuje Vojenské 
zpravodajství, aby nepřetržitě monitorovalo 
kybernetický prostor (§ 16b odst. 1), to znamená, 
aby vyhodnocovalo neadresná data v kyberprostoru 
zaručující včasné zjištění bezpečnostních hrozeb 
pro důležité zájmy státu (§ 16b odst. 2), tedy pro 
svrchovanost, územní celistvost a demokratické 
základy České republiky nebo ve značném rozsahu 
pro životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo 
životního prostředí (srov. § 16a odst. 1). 
Neadresnými daty jsou data, která nejsou osobními 
údaji, nevztahují se tedy k určitému nebo 
určitelnému subjektu údajů; z uvedeného 
ustanovení plyne, že součástí monitorování 
kybernetického prostoru není zpracování osobních 
údajů nebo provádění odposlechů a záznamů podle 
zákona o elektronických komunikacích. Toto 
monitorování bude probíhat pomocí sond, které 
budou umísťované v sítích elektronických 
komunikací (§ 16b odst. 3).  
Navrhovaná úprava tedy předpokládá, že Vojenské 
zpravodajství bude v kyberprostoru monitorovat 
provoz, ovšem takovým způsobem, že 
elektronickou entitu, kterou v prostoru zaznamená, 
nebude moci vztáhnout k určitému nebo 
určitelnému subjektu údajů, ale zároveň umožní její 
identifikaci jako hrozby pro důležité zájmy státu 
nebo přímo útoku na ně. Je otázkou, jak bude tento 
právní požadavek technicky zabezpečen, tedy zda je 
takováto činnost vůbec fakticky možná. Návrh se 
nijak nezmiňuje o tom, jakým způsobem bude 
zaručena neadresnost dat, jak bude zajištěno 

Akceptováno. 
Návrh zákona zcela upustil od 
celoplošného monitoringu neadresných 
dat s tím, že nově budou úkoly 
Vojenského zpravodajství při 
zajišťování obrany České republiky 
plněny na základě výběrové detekce 
jevů nasvědčujících o kybernetickém 
útoku nebo hrozbě.   
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oddělení takových dat od vlastních přepravovaných 
zpráv atd. 
 
Z kontextu lze dovodit, že neadresnými daty budou 
pouze agregované statistické reporty o datovém 
provozu v kyberprostoru bez uvedení konkrétního 
odesílatele a příjemce resp. jeho IP adres, které ho 
v kyberprostoru identifikují. Příklady konkrétního 
využití takovýchto „neadresných“ reportů jsou 
z logiky věci těžko představitelné. V návrhu je 
ovšem uvedeno, že oprávnění monitorovat 
kybernetický prostor má zaručit včasné zjištění 
bezpečnostních hrozeb pro důležité zájmy státu, 
posouzení míry jejich intenzity, závažnosti jejich 
důsledků a způsobu jejich zastavení nebo 
odvrácení. Aby monitoring naplnil tyto návrhem 
zákona stanovené cíle, budou muset neadresná 
data překročit hranice definice dedukované výše, 
tedy obsahovat např. IP adresy míst odkud a 
kam data plynou. Vzhledem k tomu, že pojem 
„neadresná data“ považujeme v návrhu zákona 
za jeden ze stěžejních, doporučujeme vzhledem 
k výše uvedenému uvést v návrhu zákona jeho 
definici. Odstraní se tím neurčitost, 
nepředvídatelnost a neočekávatelnost právních 
následků, neboť každá osoba využívající veřejné 
komunikační sítě, čí služby elektronických 
komunikací na území ČR bude jasně vědět, která 
data o jeho datové komunikaci stát monitoruje. 
                                  Tato připomínka je zásadní. 
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16b 

Přistoupíme-li na možnost, že neadresná data budou 
obsahovat IP adresy odesílatele a příjemce, 
odpovídají taková data svým charakterem 
provozním údajům o datové komunikaci, resp. 
o telefonních hovorech, která ze zákona uchovávají 
pro potřeby bezpečnostních sborů telekomunikační 
operátoři. K takovému typu dat by ovšem nemělo 
mít přístup výlučně Vojenské zpravodajství, když 
tato záležitost souvisí přednostně s kybernetickou 
bezpečností a nikoli obranou. Na bezpečnosti 
kybernetického prostoru ČR se podílejí i další státní 
instituce (NÚKIB, PČR, zpravodajské služby). 
Vzhledem k uvedenému typu dat sbíraných pomocí 
sond se nabízí možnost uložit právnickým a 
fyzickým osobám zajišťujícím síť elektronických 
komunikací nebo poskytujícím službu 
elektronických komunikací zákonnou povinnost 
umožnit těmto institucím v rámci jejich 
působnosti trvalý přístup k metadatům 
o provozu probíhajícím jejich sítěmi. Takové 
řešení může být nejen ekonomicky výhodnější (z 
pohledu státu není potřeba instalovat a udržovat 
sondy, z pohledu povinného subjektu není potřeba 
integrovat sondy do jeho infrastruktury), ale též 
umožní přístup k těmto datům všem subjektům, 
které mají ve své gesci kybernetickou bezpečnost 
nebo obranu ČR.  
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 
Uplatněná připomínka svým obsahem 
významně přesahuje zadání předmětu 
úpravy podle usnesení vlády České 
republiky ze dne 25. května 2015 
č. 382, navíc přesahuje i rozměr podílu 
na zajišťování obrany státu (vnější 
bezpečnosti) na bezpečnost České 
republiky, tedy i bezpečnost vnitřní, 
bezu ohledu na to, že se jedná 
o specifický prostor, ve které má být 
tento podíl na obraně státu zjišťován. 
Primárně se tedy vždy bude jednat 
o vztah Vojenského zpravodajství 
a ozbrojených sil České republiky, 
informačně pak dále k prezidentu 
republiky a vládě České republiky, 
specificky pak rovněž k NÚKIB, 
nikoliv však k dalším zpravodajským 
službám (viz postavení Vojenského 
zpravodajství jako státního orgánu 
podle čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb.).            

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 

Zákon svěřuje Vojenskému zpravodajství pravomoc 
zasáhnout za účelem zastavení nebo odvrácení 
kybernetického útoku nebo za účelem odstranění 
kybernetické hrozby (§ 16b odst. 2 písm. a/). Jakým 

Neakceptováno. 
Jak je již uvedeno výše, Vojenskému 
zpravodajství jsou stanovovány 
povinnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 
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bodu 1, § 16b způsobem to Vojenské zpravodajství učiní, však 
není v návrhu zákona vůbec popsáno, je zde pouze 
podmínka, že s opatřením musí souhlasit ministr 
obrany (§ 16b odst. 3).  
                                 Tato připomínka je zásadní. 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., a to 
pro účely „podílení se na zajišťování 
vnější bezpečnosti České republiky, 
tedy její obrany“. V tomto smyslu je 
nutné na zajišťování kybernetické 
obrany pohlížet jako na standardní 
zajišťování obrany, i když ve 
vymezené oblasti, tedy 
v kybernetickém prostoru. Pro 
stanovení způsobu zásahu tedy budou 
platit obecné postupy při plánování 
obrany státu a v souvislosti s tím také 
věcných, personálních a organizačních 
sil a prostředků. Souhlas ministra 
obrany je pak pojistkou pro aktivní 
zásah v případě, který vzhledem 
k rozsahu, charakteru a závažnosti 
předpokládaných dopadů nesnese 
odkladu.      

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16b 
odst. 2 a 3 

V případě nasazování sond do sítí poskytovatelů 
elektronických komunikací, jež sbírají data bez 
soudní nebo jiné externí kontroly, v jejich blíže 
neurčeném počtu a bez specifikace jejich 
konkrétních vlastností, je potřebné maximalizovat 
kontrolu provozu takových zařízení a dat, která jsou 
jejich prostřednictvím získána. Z uvedených 
důvodů považujeme za potřebné, aby takovou 
činnost prováděl jiný, nezávislý úřad, který by 
zajišťoval kontrolu nad tím, že žádný z adresátů 
nedostává data nad rámec jeho působnosti a dalších 
zákonných limitů. Mělo by se jednat o úřad, který 
se na zajištění kybernetické bezpečnosti ani obrany 

Vysvětleno.  
Po vzájemných jednáních mezi 
Vojenským zpravodajstvím a 
Bezpečnostní informační službou 
došlo k dohodě, že BIS na uplatněné 
připomínce netrvá. K dalšímu 
uspořádání vztahů mezi 
zpravodajskými službami v této oblasti 
bude podle navrhovaného znění § 16b 
odst. 1 části první návrhu zákona 
uzavřena dohoda o spolupráci na 
zajišťování obrany ČR 
v kybernetickém prostoru. 
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přímo nepodílí a tím by bylo eliminováno možné 
riziko spočívající v možném přímém zneužití těchto 
dat takovým úřadem. Tento úřad by tak měl být 
odlišný od zpravodajské služby, orgánů činných 
v trestním řízení, Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost. 
Monitorování kybernetického prostoru s cílem 
zjistit hrozby pro důležité zájmy státu by mělo být 
v působnosti jiného úřadu také proto, že jde 
o nástroj standardní kybernetické bezpečnosti, 
nikoli kybernetické obrany a případně následného 
aktivního zásahu. 
                                 Tato připomínka je zásadní.  

Pro vlastní text ustanovení pak platí 
změna koncepce činnosti Vojenského 
zpravodajství při podílení 
se na zajišťování obrany České 
republiky (upuštění od plošného 
monitorování    
veřejné komunikační sítě a veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací a stanovení kritérií 
pro užití nástrojů detekce).   
 
 
 
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16c 

Rozhodnutí o provedení aktivního opatření proti 
právě probíhajícímu útoku by mělo být projednáno 
na takové rozhodovací úrovni, která zajistí, že 
Vojenské zpravodajství bude mít před realizací 
opatření veškeré informace o právě probíhajícím 
útoku, které jsou aktuálně dostupné napříč všemi 
subjekty působícími v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a obrany. Vyhodnocení útoku 
a zvažování realizace protiopatření by nemělo 
probíhat pouze vnitřně, v rámci Vojenského 
zpravodajství a na základě jemu dostupných 
informací, ale v širším okruhu zainteresovaných 
subjektů a na základě dalších informací, kterými 
tyto subjekty mohou k danému útoku disponovat. 
Zvažovat lze např. projednání na Bezpečnostní radě 
státu, Výboru pro zpravodajskou činnost, Výboru 
pro kybernetickou bezpečnost, v rámci krizových 
orgánů apod.  

Vysvětleno. 
K tomu blíže v návrhu vypořádání 
k připomínce k části první – změna 
zákona o Vojenském zpravodajství - 
bodu 1, § 16b, jež zní: . 
 

„§ 16b     
Spolupráce Vojenského 

zpravodajství při provádění 
činností, jimiž se podílí 

na zajišťování obrany státu   
 

(1) Při provádění činností a 
opatření vykonávaných v souvislosti se 
zajišťováním obrany státu 
v kybernetickém prostoru spolupracuje 
Vojenské zpravodajství s ostatními 
zpravodajskými službami a s dalšími 
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                              Tato připomínka je zásadní. státními orgány, ozbrojenými silami 
České republiky, bezpečnostními 
sbory a právnickými a fyzickými 
osobami, pokud působí v oblasti 
zajišťování kybernetické bezpečnosti 
nebo obrany státu.      

      
(2) V případě, že Vojenské 

zpravodajství při provádění cílené 
detekce, identifikace a vyhodnocovaní 
jevů nasvědčujících o existenci útoku 
nebo hrozby ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
identifikuje konkrétní útok nebo 
hrozbu, pro jejichž odvrácení nejsou 
naplněny podmínky pro provedení 
aktivního zásahu podle § 16e, předá 
neprodleně zjištěná data a informace 
k provedení dalších opatření k zajištění  
a) obrany státu Generálnímu štábu 
Armády České republiky, nebo   
b) bezpečnosti České republiky jiným 

státním orgánům k přijetí 
potřebných opatření podle jejich 
působnosti, a to zejména 
Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost, Policii České 
republiky. 

 
 (3) Informace podle odstavce 2 
může Vojenské zpravodajství předat 
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také Ministerstvu zahraničních věcí, 
je-li z povahy identifikovaného útoku 
nebo hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu zřejmé, že přijímaná 
opatření mohou být významně 
podpořena jeho aktivitami, jimiž 
zajišťuje ochranu práv a zájmů České 
republiky v zahraničí.“. 
 
U navrhovaného ustanovení je zřejmé, 
že rozhodující činnosti Vojenského 
zpravodajství při zajišťování 
kybernetické obrany mají být 
výsledkem spolupráce s dalšími 
stáními orgány.        

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16c 
odst. 2 písm. b) 
a 3 

Nastavený okruh adresátů informací ignoruje 
jednak další státní orgány, které jsou činné v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, jednak orgány 
představující potenciální cíle kybernetických útoků. 
K jejich informování buď vůbec nedojde či je tak 
činěno zprostředkovaně. Z hlediska BIS uvádíme, 
že je otázkou, zda bude mít včas informace 
potřebné pro svou činnost.  
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
K tomu viz shora, zejména k obecné 
připomínce shodné povahy.    
V případě aktivního zásahu je 
informační povinnost upravena v § 16e 
odst. 4 a 5 takto:  
 

„(4) O zahájení aktivního 
zásahu Vojenské zpravodajství 
bezodkladně informuje vládu, Národní 
úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a ostatní zpravodajské 
služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
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informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.“.   
 K části první – 

změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16c 
odst. 2 

Konec věty za „a to s přihlédnutím k působnosti 
uvedených státních orgánů“ není přesně 
formulován: informace by se neměly předávat 
s přihlédnutím k jejich působnosti, ale podle jejich 
působnosti. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Text byl ve smyslu připomínky 
upraven.    

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16c 
odst. 5 

Okruh adresátů je příliš úzký, navrhujeme doplnit o 
předsedu vlády, ministra zahraničních věcí a další 
zpravodajské služby, které se stejně jako Vojenské 
zpravodajství podílejí na kybernetické bezpečnosti 
ČR. 
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak. 
Připomínkou napadená úprava je nově 
zahrnuta do § 16e odst. 5 a je v rámci 
koncepce návrhu zákona zpracována 
takto:  

„(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.“.  
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Dále pak možnost získání informací 
v rámci poskytované součinnosti 
upravené v § 16e odst. 7 : 

„(7) Vojenské zpravodajství 
může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu.“.   

 
 K části první – 

změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16c 
odst. 7 

Obdobné ustanovení je u zpráv podávaných 
zpravodajskými službami (§ 8 odst. 3 zák. 
č. 153/1994 Sb.) jako nástroj ochrany 
zpravodajských operací či zdrojů apod.  Není však 
zřejmé, co se v tomto případě rozumí důležitým 
zájmem sledovaným VZ. 
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 16c odst. 7 bylo v návrhu 
zákona zrušeno, navíc definování  
důležitého zájmu státu pro účely 
návrhu zákona je provedeno v § 16a 
odst. 1.   
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16e 
odst. 1 a 2 

Není zřejmé, proč se u předaných informací (odst. 2 
písm. c/ a d/) evidují údaje s přesností na sekundy, 
ale předané informace již neobsahují časový údaj 
o provedení opatření (odst. 1 písm. d/). 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Charakteristika časového údaje byla 
pro oba uvedené případy sjednocena 
ve prospěch vysoké informační 
hodnoty tohoto údaje vzhledem k jeho 
případnému dalšímu užití. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16e 
odst. 3 

Domníváme se, že by bylo vhodnější takové 
záznamy archivovat. 
                     Tato připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. 
Archivovat lze pouze dokumenty 
vybrané příslušným archivem ve 
skartačním řízení jako archiválie (viz 
zákon č. 499/2004 Sb.), a to 
v prostorách archivu, které musí 
splňovat příslušné věcné a klimatické 
podmínky. V daném případě se bude 
jednak o uchování záznamů s tím, že 
zpřístupňovány budou ve standardním 
režimu dokumentů, nikoliv archiválií.  

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16f 

Ustanovení § 16f odst. 2 počítá s tím, že Vojenské 
zpravodajství bude zasahovat do základních práv 
a svobod při provádění opatření podle nové úpravy. 
Tato možnost není v tomto ustanovení omezena, 
takže se vztahuje i na monitorování kybernetického 
prostoru, kde ovšem § 16b odst. 2 zároveň výslovně 
vylučuje zásahy do soukromého života; je otázkou, 
zda pravidlo zde vyjádřené se má vztahovat pouze 
na aktivní opatření směřující k odvracení útoku 
nebo hrozby a zabezpečování informací o útoku 
nebo hrozbě jinými prostředky než monitorováním 
kyberprostoru.  
                                  Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
V tomto směru byla změněna 
koncepce monitorování veřejné 
komunikační sítě a veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací 
s tím, že prováděná detekce zásahy do 
soukromí fyzických osob neumožní, a 
tedy činnost Vojenského zpravodajství 
ve vztahu k ochraně soukromí a 
ochraně osobních údajů bude striktně 
podrobováno testu proporcionality pro 
případy vyhodnocování situací, kdy je 
imanentním zájmem státu dočasně 
omezit výkon těchto základních 
lidských práv ve prospěch práv stejné 
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kategorie, jejichž význam v dané chvíli 
převýší; po nastolení rovnosti 
významu práv pak samozřejmě dojde 
k restituci práv se všemi důsledky 
s tím spojenými.  
 
V smyslu připomínky byl pak návrhu 
zákona upraven ve spolupráci 
s Ministerstvem spravedlnosti jak 
v normativním textu, tak v důvodové 
zprávě, a to ve smyslu zajištění testu 
proporcionality k ochraně základních 
lidských práv a svobod s přihlédnutím 
ke kritériím ESLP.     

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16f 

V § 16f odst. 3 písm. c) je uvedeno, že 
monitorování kyberprostoru může ovlivňovat plnění 
povinností poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě. Opět si nelze 
učinit představu, jak bude toto ovlivnění povinností 
poskytovatele služby elektronických komunikací 
vůči jejich příjemci konkrétně vypadat. Navrhujeme 
normativní text v tomto smyslu vyjasnit.  
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak. 
Vzhledem ke změně koncepce tak, jak 
je uvedeno výše, bylo připomínkou 
napadané ustanovení zrušeno.   
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16j 

Těžiště kontrolní činnosti má spočívat na vládě, 
Poslanecké sněmovně a Orgánu nezávislé kontroly. 
Kontrolujícímu předkládá Vojenské zpravodajství 
záznamy o aktivních opatřeních k odvrácení 
kybernetického útoku nebo hrozby nebo o předání 
informace k provedení dalších opatření Národnímu 
úřadu pro kybernetickou bezpečnost nebo 
Ministerstvu vnitra (viz odkaz na § 16e odst. 1 a 2 

Akceptováno/vysvětleno. 
Jak je již uvedeno shora, nelze 
slučovat postupy stanovení pro 
Vojenské zpravodajství jako 
zpravodajskou službu a Vojenské 
zpravodajství jako státní orgán 
podílející se mimo ozbrojené síly 
České republiky na obraně státu.  
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v odstavci 1). Zároveň ovšem zákon stanoví, že 
Vojenské zpravodajství předává také přímo 
informace, které těmto adresátům poskytlo (viz 
odkaz na § 16c odst. 2 a 6 v odstavci 1), to ovšem 
pouze v případě, že svou činnost již skončilo (viz 
odkaz na § 16c odst. 2 a 6 v odstavci 2). Je otázkou, 
zda je takové omezení účelné, protože záznam 
obsahuje jak charakteristiku útoku nebo hrozby, tak 
i charakteristiku protiopatření, a to včetně časových 
údajů; obdobně to platí i u poskytnutí informace 
Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost 
nebo Ministerstvu vnitra: záznam obsahuje 
vyčerpávající údaje jak o charakteru útoku nebo 
hrozby, tak i o samotném poskytnutí zprávy, např. 
časový údaj předání informace atd. (srov. § 16e).  
Zejména však se podle § 16c odst. 2 písm. a) vláda 
může o provedeném aktivním opatření dozvědět až 
poté, co Vojenské zpravodajství svou činnost 
ukončilo (srov. § 16j odst. 2). Podle dosavadní 
úpravy není kontrolní činnost vlády zákonem vůbec 
omezena. Navrhujeme sladit kontrolní pravomoc 
vlády s dosavadní úpravou.  
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno /vysvětleno. 
Účelem návrhu zákona je zajistit pro 
činnosti, které bude Vojenské 
zpravodajství vykonávat jako státní 
orgán, jenž je pověřen podílet se 
stanovenými povinnostmi na 
zajišťování obrany státu, maximálně 
efektivní kontrolní systém, a to jak 
uvnitř samotného Vojenského 
zpravodajství, tak mimo jeho hranice. 
K tomu by měly být využity nově 
zřízené prvky, ale také existující 
orgány, které jsou svým způsobem již 
v současné době konfrontovány s tím, 
že již v současné době je předmět jimi 
prováděných kontrolních činností 
vysoce specifický, a to včetně jeho 
technické náročnosti.  
Na základě připomínky však jednak 
byla doplněna důvodová zpráva, 
jednak byla upravena samotná 
ustanovení týkající se kontroly, a to 
tak, aby bylo zřejmé oddělení 
postavení Vojenského zpravodajství 
jako zpravodajské služby 
a Vojenského zpravodajství jako 
státního orgánu, který se podílí na 
zajišťování obrany státu (a to zejména 
ve vztahu k Orgánu nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb České 
republiky.       
Nově byla oblast kontroly upravena 
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jak v části prvním, tak v části druhé 
z hlediska rozšíření působnosti Orgánu 
nezávislé kontroly zpravodajských 
služeb ČR. V části první pak byl 
upraven rovněž nový institut jakéhosi 
dohledu – inspektor pro kybernetickou 
obranu.  
Příslušná ustanovení zní takto:   

„16j       
Inspektor pro kybernetickou obranu 

 
(1) Ministr obrany na základě 

návrhu ředitele Vojenského 
zpravodajství jmenuje inspektora pro 
ochranu dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„inspektor pro kybernetickou 
obranu“). Inspektor pro kybernetickou 
obranu je do své funkce jmenován na 
základě jeho profesních kvalit, 
zejména na základě jeho odborných 
znalostí práva a praxe v oblasti 
zajišťování obrany státu a ochrany 
informací a dat a osobních údajů.  

 
 (2) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je příslušníkem Vojenského 
zpravodajství jmenovaným pro plnění 
úkolů v oblasti ochrany dat při 
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zajišťování ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, 
ověřování správnosti postupů v této 
oblasti a dodržování souvisejících 
povinností Vojenským zpravodajstvím, 
a to včetně dodržování základních práv 
a svobod.  

 
    (3) Ve věcech služebního 

poměru inspektora pro kybernetickou 
obranu činí právní úkony jménem 
České republiky ministr obrany, a to 
včetně provádění služebního 
hodnocení inspektora pro 
kybernetickou obranu.   

 
(4) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při výkonu své funkce 
nezávislý a při svém rozhodování je 
vázán pouze právním řádem České 
republiky; je povinen svou funkci 
vykonávat nestranně, v mezích svého 
oprávnění a zdržet se při jejím výkonu 
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v 
jeho nestrannost a profesionalitu.  

 
(5) Vojenské zpravodajství je 

povinno zajistit, aby byl inspektor pro 
kybernetickou obranu náležitě, včas a 
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v potřebném rozsahu zapojen do 
veškerých záležitostí souvisejících 
s činnostmi Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
České republiky v kybernetickém 
prostoru, zejména mu poskytuje 
veškeré potřebné informace, 
zpřístupňuje mu záznamy podle § 16h, 
zprávy podle § 16i  a další 
dokumentaci vedenou o provádění 
cílené detekce a identifikace a 
vyhodnocování jevů nasvědčujících o 
existenci útoku nebo hrozby ohrožující 
důležité zájmy státu v kybernetickém 
prostoru.  

 
(6) Inspektor pro kybernetickou 

obranu předává ministru obrany vždy 
neprodleně po ukončení kalendářního 
pololetí zprávu o jím zjištěných 
nedostatcích v oblasti zajišťování 
ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru; zpráva 
obsahuje rovněž návrhy opatření na 
zkvalitnění ochrany základních práv a 
svobod v rozsahu zajišťování ochrany 
soukromí a osobních údajů. V případě 
zjištění závažného nedostatku 
s dopady do těchto základních práv a 
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svobod tuto zprávu předává pověřenec 
pro kybernetickou obranu ministru 
obrany bezodkladně po jeho zjištění, a 
to včetně návrhů na jeho odstranění 
a přijetí preventivních opatření.                   

 
(7) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem jeho funkce 
odpovědný ministru obrany.    

 
 

§ 16k 
Úkoly inspektora pro kybernetickou 

obranu 
 

(1)  Inspektor pro 
kybernetickou obranu vykonává 
zejména tyto úkoly: 
 a) prověřuje správnost postupů 

Vojenského zpravodajství při 
činnostech, jimiž se podílí na  
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, pokud 
se týkají zabezpečení ochrany dat 
a informací,     

b) ověřuje účinnost opatření přijatých 
Vojenským zpravodajstvím za 
účelem zajišťování ochrany dat a 
informací zpracovávaných při 
činnostech, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
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obrany státu v kybernetickém 
prostoru, podílí se na jejich 
zavádění do činnosti Vojenského 
zpravodajství a navrhuje jejich 
případnou aktualizaci,  

c) při činnostech Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, 
poskytuje na vyžádání 
poradenskou podpory 
příslušníkům vojenského 
zpravodajství v oblasti ochrany 
dat a informací,   

d) za účelem zajištění účinnosti 
opatření přijímaných k ochraně 
základních lidských práv a svobod 
spolupracuje se státními orgány a 
právnickými osobami. 

  
          (2) Fyzické osoby, podnikající 
fyzické nebo právnické osoby se 
mohou obracet na inspektora pro 
kybernetickou obranu ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zajištěním jejich práv, pokud jsou 
nebo by mohly být ohroženy činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„žadatel“).   
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(3) Inspektor pro kybernetickou 

obranu podnět žadatele prošetří a na 
základě zjištěných skutečností 
vypracuje písemnou zprávu, z níž 
budou zřejmé skutečnosti, na jejichž 
základě bude možné vyslovit závěr, 
zda v konkrétním případě bylo činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, protiprávně 
zasaženo do základních práv a svobod 
žadatele nebo byl porušen jiný právní 
předpis a jakým způsobem. Písemnou 
zprávu zašle inspektor 
pro kybernetickou obranu žadateli, 
ministru obrany, řediteli Vojenského 
zpravodajství a orgánu nezávislé 
kontroly k vyslovení závěru podle věty 
první. Orgán nezávislé kontroly může 
před vyslovením závěru požádat 
ředitele Vojenského zpravodajství  o 
doplnění poskytnutých informací; 
závěr orgánu nezávislé kontroly o tom, 
zda bylo protiprávně zasaženo do 
základních práv a svobod žadatele 
nebo byl porušen jiný právní předpis, 
se zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

   
 
 

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



  

132 
 

§ 16l 
Kontrola činností, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 

obrany státu v kybernetickém 
prostoru, a prověřování 
souvisejících opatření 

   
(1) Provádí-li vláda, 

Poslanecká sněmovna nebo orgán 
nezávislé kontroly kontrolu činností a 
opatření Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, je 
Vojenské zpravodajství povinno 
kontrolujícímu předložit zejména  
a) záznamy podle § 16h a  
b) další zprávy, které jsou nezbytné 

pro zjištění skutečného stavu v 
rozsahu nezbytném pro dosažení 
účelu kontroly.  

     
(2) Kontrolující podle odstavce 

1 jsou oprávněni kdykoliv požádat o  
a) přístup k auditním záznamům 
provozu nástroje detekce, 
b) přístup ke spisové dokumentaci 

vedené ve věci rozhodování o 
umístění nástroje detekce, nebo     

c) poskytnutí dalších informací a dat 
souvisejících s předmětem kontroly.   

 
(3) Kontrolující je při 
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provádění kontroly povinen šetřit 
práva a oprávněné zájmy Vojenského 
zpravodajství, stejně jako třetích osob, 
kterým byly v souvislosti 
s prováděním činností Vojenského 
zpravodajství podle této části zákona 
uloženy povinnosti.      

 
(4) Orgán nezávislé kontroly 

může vykonávat kontrolní činnost 
podle odstavce 1 také na základě 
podnětu právnické nebo podnikající 
fyzické osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, jíž byla 
uložena povinnost zřídit a zabezpečit 
rozhraní pro připojení nástroje detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování tohoto nástroje, nebo 
Českého telekomunikačního úřadu, a 
to včetně kontroly dodržování 
základních práv a svobod. V případě, 
že orgán nezávislé kontroly na základě 
kontroly provedené z podnětu   
právnické nebo podnikající fyzické 
osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací podle věty 
první zjistí, že činností Vojenského 
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zpravodajství, jíž se podílí na 
zajišťování obrany státu, došlo 
k protiprávnímu zásahu do základních 
práv a svobod, obdrží jím 
vypracovanou písemnou zprávu24) 

rovněž tato osoba.       
 
(5) Kontrolní řád se na kontrolu 

činnosti Vojenského zpravodajství 
podle této části zákona nepoužije. 

 
 (6) Na prověřování opatření 
přijímaných Vojenským 
zpravodajstvím v zájmu zabezpečování 
činností, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
Ministerstvem obrany se použije 
ustanovení § 41 zákona o zajišťování 
obrany České republiky obdobně.“. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16k 

Návrh odkazuje s náhradou možné škody na obecné 
právní předpisy upravující náhradu škody. Protože 
návrh nepředpokládá objektivní odpovědnost za 
škodu (tedy bez ohledu na zavinění), bude 
potenciální poškozený vystaven tomu, že státu se 
podaří prokázat, že škodu nezavinil (tedy ačkoli 
škoda vznikla, nebylo možno za daných okolností 
předvídat, že k ní dojde), a tudíž se vyvinit. Je tak 
možné, že určitou část nákladů spojenou 
s kybernetickou obranou ponesou soukromé 
subjekty, nikoli stát.  
                                  Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak.  
Na základě připomínky Úřadu vlády – 
OKOM byla provedena zvláštní 
úprava náhrada škody pro účely 
návrhu zákona, a to tak, že do návrhu 
zákona bylo na místě dosavadního 
§ 16k zpracováno nové ustanovení, 
kterým bude stanovena zvláštní právní 
úprava odpovědnosti za škodu 
vzniklou v souvislosti s plněním úkolů 
Vojenského zpravodajství podle 
návrhu zákona. Znění § 16k (nově 
§ 16m) je nově navrhováno takto:  
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„§ 16m 
Náhrada škody 

 
(1) Každý, komu vznikla škoda 

v souvislosti s činnostmi Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu, má právo na 
náhradu škody.           

 
(2) Fyzické nebo právnické 

osobě se nahrazuje také škoda, která jí 
vznikla v důsledku realizace opatření 
přijatých Vojenským zpravodajstvím 
v zájmu provedení aktivního zásahu 
směřujícího k zastavení nebo 
odvrácení útoku nebo hrozby v rámci 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru.    

    
    

(3) Povinnost státu k náhradě 
škody podle odstavců 1 a 2 nevznikne, 
pokud se jedná o škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě, která 
vyvolala útok nebo hrozbu.  

 
(4) Náhradu škody podle 

odstavců 1 a 2 poskytuje a rozhoduje 
o ní Ministerstvo obrany.  
  
 (5) Právo na náhradu škody 
podle odstavců 1 a 2 je třeba uplatnit 
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do tří měsíců ode dne, kdy se 
poškozený dověděl o škodě, nejpozději 
však do dvou let od vzniku škody, 
jinak toto právo zanikne.“. 

 K části druhé – 
změna zákona  
o zpravodaj- 
ských službách 
- obecně 
 

Do zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, mají být nově vložena 
ustanovení § 2 odst. 2 a § 5 odst. 4 zákona, která 
mají nově vymezit působnost Vojenského 
zpravodajství v oblasti kybernetické obrany.  
Podle § 2 odst. 2 se Vojenské zpravodajství se 
na základě ústavního zákona o bezpečnosti České 
republiky v rozsahu a způsobem stanoveným 
zákonem o Vojenském zpravodajství podílí na 
zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky 
v kybernetickém prostoru. 
Podle § 5 odst. 4 zabezpečuje Vojenské 
zpravodajství monitorováním veřejných 
komunikačních sítí a služeb elektronických 
komunikací podle zákona o Vojenském 
zpravodajství 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.  
Z těchto ustanovení vyplývá, že Vojenské 
zpravodajství zabezpečuje informace způsobilé 
ohrozit svrchovanost, územní celistvost, 
demokratické základy České republiky nebo 
ve značném rozsahu ohrozit životy a zdraví, 
majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Není 
zřejmé, co je přesně myšleno informací způsobilou 

Vysvětleno.   
Stěžejní částí uplatněné připomínky je 
požadavek, aby do části druhé návrhu 
zákona byla zapracována konkrétní 
působnost v kybernetickém prostoru 
i u BIS a ÚZSI; Tato úprava nemůže 
být předmětem navrhované regulace,  
neboť překračuje zadání vlády České 
republiky pro její provedení stanovené     
v jejím usnesení ze dne 25. května 
2015 č. 382. 
  
Navíc podle připomínky tento 
požadavek také překračuje také oblast 
stanovených činností, kdy Vojenské 
zpravodajství je pověřováno výkonem 
aktivit v oblasti obrany státu, tedy 
vnější bezpečnosti, nikoliv bezpečnosti 
vnitřní, a to mimo výkon zpravodajské 
činnosti, kterou se rozumí získávání, 
shromažďování a vyhodnocování 
informací důležitých pro ochranu 
ústavního zřízení, významných 
ekonomických zájmů, bezpečnost 
a obranu České republiky, nikoliv 
však pro její zajišťování. 
 
Připomínkové místo uvádí, že není 
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ohrozit svrchovanost, územní celistvost atd. 
Dosavadní formulace použité v zákoně 
o zpravodajských službách hovoří o zabezpečování 
informací o činnostech namířených proti 
demokratickým základům atd., to je však 
v působnosti Bezpečnostní informační služby (srov. 
§ 5 odst. 1 zák. č. 153/1994 Sb.). K tomu 
v návaznosti na nově navrhovaný § 2 odst. 2 zák. 
č. 153/1994 Sb. přistupuje ta skutečnost, že 
Vojenské zpravodajství má mít v působnosti také 
zajišťování bezpečnosti v kybernetickém prostoru.  
Pokud by byl návrh na znění § 2 odst. 2 zák. 
č. 153/1994Sb. přijat, bylo by Vojenské 
zpravodajství jedinou zpravodajskou službou, která 
má zajišťovaní bezpečnosti a obrany ČR 
v kybernetickém prostoru konkrétně stanovenu 
v zákoně. A to přesto, že se přinejmenším na 
zajišťování kybernetické bezpečnosti ČR podílejí 
i ostatní dvě zpravodajské služby ČR, tedy 
Bezpečnostní informační služba a Úřad pro 
zahraniční styky a informace. Působnost BIS v této 
oblasti aktuálně spadá do obecněji formulované 
působnosti BIS v ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona o zpravodajských službách. Navržená 
změna zákona o zpravodajských službách může 
být interpretována tak, že působnost v oblasti 
kybernetické obrany a bezpečnosti má výlučně 
Vojenské zpravodajství. Vzhledem k uvedenému 
proto při akceptaci této změny zákona 
o zpravodajských službách navrhujeme obdobně 
uvést v zákoně konkrétní působnost 
v kybernetickém prostoru i u BIS a ÚZSI. Tím se 

zřejmé, co je přesně myšleno 
informací způsobilou ohrozit 
svrchovanost, územní celistvost atd.; 
pro porozumění je nutné vycházet 
z účelu návrhu zákona, tedy stanovení 
podílu Vojenského zpravodajství na 
zajišťování obrany státu. Tyto 
informace jsou tedy definovány 
s využitím hodnot, které ústavní zákon 
č. 110/1998 Sb. a zákon 
č. 222/1999 Sb. stanoví jako hodných 
pro přijetí opatření, jimiž budou 
chráněny v zájmu zajišťování obrany 
státu. Vzhledem k tomu, že se 
navrhovaná úpravy pohybuje v oblasti 
zajišťování obrany státu, nemůže být 
využito definic, které jsou stanoveny 
pro výkon zpravodajské činnosti, byť 
její výsledky jsou určeny také jako 
důležité pro obranu státu.        
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předejde možným budoucím problémům 
pramenícím z navrhované podoby zákona. 
                                  Tato připomínka je zásadní. 

 K předkládací 
zprávě 

Ve druhém odstavci shora je nesprávně uveden rok 
vydání usnesení vlády, správně má být uvedeno 
datum 25. května 2015, totéž je na několika místech 
důvodové zprávy. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Chyba v psaní v překládací zprávě 
byla opravena podle uplatněné 
připomínky.   

 K předkládací 
zprávě 

Nelze souhlasit s tvrzením, že činnosti související 
se zajišťováním obrany státu nejsou předmětem 
působnosti zpravodajských služeb České republiky, 
resp. ani účelem jejich zřízení. Podle § 2 zákona 
č. 153/1994 Sb. jsou služby státní orgány pro 
zabezpečování informací důležitých pro ochranu 
ústavního zřízení, významných ekonomických 
zájmů, bezpečnost a obranu České republiky, 
zpravodajské služby se tedy v zákoně vymezeným 
způsobem na zajišťování bezpečnosti a obrany ČR 
(tedy i na činnostech souvisejících se zajišťování 
obrany státu) podílejí. 
                        Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Jak samo připomínkové místo uvádí,  
zpravodajské služby jsou podle § 2 
zákona č. 153/1994 Sb. státní orgány 
určené pro získávání, shromažďování 
a vyhodnocování informací (dále jen 
"zabezpečování informací") důležitých 
pro ochranu ústavního zřízení, 
významných ekonomických zájmů, 
bezpečnost a obranu České republiky, 
nikoliv však pro zajišťování obrany 
státu ve smyslu zákona 
č. 222/1999 Sb.; návrh zákona řeší na 
základě úkolů uloženého vládou České 
republiky povinnosti Vojenského 
zpravodajství pro případy, že se podílí 
na (přímém) zajišťování této obrany 
(vnější bezpečnosti) státu.  
Na základě uplatněné připomínky však 
ještě byla doplněna důvodová zpráva 
i závěrečná zpráva z obecného 
hodnocení dopadů regulace tak, aby 
předmět připomínky byl precizněji 
vysvětlen.      
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 K důvodové 
zprávě 

Na str. 1 se uvádí (ke konci stránky), že jsou 
navrženy i změny zákona č. 222/1999 Sb., ty ale 
nebyly předloženy. 
                        Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Jedná se o textovou vadu, která byla 
napravena v souladu se skutečnou 
strukturou návrhu zákona a obsahem 
jeho jednotlivých částí.   

    

Úřad pro zahraniční styky 
a informace 
legislativa@uzsi.cz 

K části druhé – 
změna zákona  
o zpravodaj-  
ských službách 
- obecně 
 

Z hlediska bezprostředních dopadů na činnost 
a úkoly Úřadu pro zahraniční styky a informace 
považujeme za velmi problematické navrhované 
ustanovení § 2 odst. 2 a § 5 odst. 4 zákona 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ZS“), podle něhož se Vojenské 
zpravodajství „podílí na zajišťování bezpečnosti 
a obrany České republiky v kybernetickém 
prostoru“. 
Zákon o ZS vytváří společný normativní základ pro 
všechny zpravodajské služby České republiky, 
pokud jde o jejich působnost a úkoly při 
zabezpečování informací (tedy při výkonu 
zpravodajské činnosti). Zakotvení této 
nezpravodajské činnosti zpravodajské služby 
v zákoně o ZS považujeme za nesystémové řešení, 
které má zásadní dopady pro ostatní zpravodajské 
služby České republiky, a to zejména ve spojení 
s ustanovením § 16a zákona č. 289/2005 Sb., 
o Vojenském zpravodajství, které upravuje nové 
pravomoci Vojenského zpravodajství 
v kybernetickém prostoru, a to jak při zajišťování 
obrany, tak bezpečnosti České republiky. 
Nelze proto souhlasit s tvrzením předkladatele na 
str. 8 RIA, že návrh se Úřadu pro zahraniční styky a 

Neakceptováno. 
Usnesením vlády České republiky 
ze dne 25. května 2015 č. 382 schválila 
vláda Akční plán k Národní strategii 
kybernetické bezpečnosti České 
republiky na období let 2015 až 2020 
a současně uložila Ministerstvu obrany 
úkol předložit návrh normativního 
řešení vytvoření podmínek 
kybernetické obrany České republiky. 
Návrhem zákona je rovněž plněn úkol 
C. 9.01 uvedeného Akčního plánu, 
jímž je pro cíl „Průběžně navyšovat 
technologické a organizační 
předpoklady k aktivnímu odvracení 
(potlačení) kybernetických útoků“ 
stanoveno … „V rámci Vojenského 
zpravodajství vytvořit Národní 
centrum kybernetických sil (NCKS). 
 
Na základě tohoto zadání nelze při 
přípravě návrhu zákona postupovat 
jinak, než jak je navrhována koncepce 
zapojení Vojenského zpravodajství do 
komplexu činností při zajišťování 
obrany státu. Tato koncepce, a to 
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informace a Bezpečnostní informační služby dotkne 
jen nepřímo, respektive na str. 17 RIA, že „[n]a 
aktiva zpravodajských služeb nebo bezpečnostních 
sborů, ani na jejich příslušníky návrh nemá žádný 
dopad“. Naopak, podle našeho přesvědčení jsou 
dopady návrhu na ostatní zpravodajské služby 
České republiky bezprostřední a závažné. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme, aby 
ustanovení § 2 odst. 2 a nově navrhované 
ustanovení § 5 odst. 4 zákona o ZS bylo 
z předloženého návrhu vypuštěno.  
                             Tato připomínka je zásadní. 

i přesto, že v jiných částech návrh 
zákona na základě meziresortního 
připomínkového řízení byla významně 
upravena co do zpracovávání dat nebo 
záznamů a způsobu jejich 
zpřístupňování, co do rozsahu 
prováděných kontrolních činností nebo 
speciální úpravy odpovědnosti za 
škodu, setrvává na tom, že návrhem 
zákona jsou Vojenskému zpravodajství 
stanovovány povinnosti a podrobnosti 
jejich výkonu, a to za účelem zajištění 
reálného výkonu povinnosti státního 
orgánu podílet se na zajišťování 
obrany státu ve smyslu čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
(„Státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a právnické 
a fyzické osoby jsou povinny se podílet 
na zajišťování bezpečnosti České 
republiky. Rozsah povinností a další 
podrobnosti stanoví zákon.“).  
Tato koncepce v rámci zásady 
ústavnosti kromě jiného představuje 
také to, že zůstává zachována obecná 
úprava (systém) zajišťování obrany 
státu (tedy vnější bezpečnosti, nikoliv 
bezpečnosti vnitřní!) a její definice 
(navrhovaná úpravy se svým 
způsobem realizačně vztahuje 
k zákonu č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, 
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ve znění pozdějších předpisů, a zákonu 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, 
ve znění pozdějších předpisů). Obranu 
státu v kybernetickém prostoru tedy 
není nutné definovat, protože z povahy 
věci je součástí obrany státu tak, jak je 
definována v § 2 odst. 1 zákona 
č. 222/1999 Sb. (Obrana státu je 
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, 
přípravu a použití odpovídajících sil 
a prostředků a účast v kolektivním 
obranném systému.).  
Návrhem zákona vzhledem ke shora 
uvedenému bylo nutné zajistit jednak 
postavení Vojenského zpravodajství 
při zajišťování obrany státu, 
a to s vědomím, že nemá postavení 
ozbrojené síly určené k zajišťování 
obrany státu podle § 3 odst. 1 zákona 
č. 219/1999 Sb., a tedy je nutné využít 
čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., které pro daný případ 
vytváří zmocnění pro provedení 
zákonné úpravy upravující rozsah práv 
a povinností Vojenského 
zpravodajství, jímž do budoucna bude 
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realizován účel sledovaný usnesením 
vlády České republiky ze dne 
25. května 2015 č. 382.  
Současně je však nutné naplnit úpravu 
provedenou ustanovením § 5 odst. 4 
zákona č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České 
republiky, jíž je stanoveno, že 
„zpravodajské služby plní další úkoly, 
pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo 
mezinárodní smlouva, jíž je Česká 
republika vázána“.  Taková úprava 
však umožňuje stanovit Vojenskému 
zpravodajství zvláštním zákonem 
pouze takové „další úkoly“, které se 
nevymykají předmětu činností 
zpravodajských služeb ve smyslu § 2 
zákona č. 153/1994 Sb. 
(„Zpravodajské služby jsou státní 
orgány pro získávání, shromažďování 
a vyhodnocování informací důležitých 
pro ochranu ústavního zřízení, 
významných ekonomických zájmů, 
bezpečnost a obranu České 
republiky.“).  Aby tedy bylo možné 
zákonem stanovit povinnosti (úkoly) 
Vojenského zpravodajství ve smyslu 
čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., je nutné rozšířit také 
spektrum úkolů, v jehož rámci je 
využitelní zmocnění podle § 5 odst. 4 
zákona č. 153/1994 Sb.         
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Připomínce tedy nelze vyhovět, aniž 
by nebylo znemožněno realizovat 
shora uvedené usnesení vlády České 
republiky ze dne 25. května 2015 
č. 382, které je iniciačním 
dokumentem pro předložení návrhu 
zákona.             

 K části druhé – 
stávajícímu 
znění zákona 
o zpravodajský
ch službách - 
§ 5 odst. 4 

Za koncepční nedostatek návrhu považujeme 
interpretaci stávajícího ustanovení § 5 odst. 4 
zákona o ZS. Podle důvodové zprávy (str. 2, 4 či 
23) sice toto ustanovení zákona o ZS umožňuje 
zpravodajským službám plnit i další úkoly, pokud 
tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní 
smlouva, jíž je Česká republika vázána, „je však 
zřejmé, že i takto ukládané úkoly nemohou překročit 
zákonný rámec účelu, k němuž jsou zpravodajské 
služby České republiky zřizovány (viz § 2 zákona 
č. 153/1994 Sb.)“. 
 
Domníváme se, že jde o mylné chápání ustanovení 
§ 5 odst. 4 zákona o ZS a výklad, který neodpovídá 
jeho smyslu, neboť přikládá tomuto ustanovení 
hmotněprávní (normativní) význam. Podle našeho 
přesvědčení jde však pouze o ustanovení 
deklaratorní, které toliko upozorňuje na skutečnost, 
že výčet úkolů zpravodajských služeb uvedený 
v § 5 odst. 1 až 3 zákona o ZS není taxativní a že 
z jiných zákonů mohou pro zpravodajské služby 
vyplývat i jiné úkoly. Věcné zaměření těchto jiných 
úkolů ovšem není a priori limitováno (a již vůbec 
ne ustanovením § 5 odst. 4 zákona o ZS) a bude 

Akceptováno.   
V části druhé byl bod 2 zrušen.  
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proto vždy odpovídat předmětu úpravy jednotlivých 
speciálních právních norem.  
                                Tato připomínka je zásadní. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
bodu 1, § 16c 

Za zásadní nedostatek návrhu považujeme 
skutečnost, že se nijak nezabývá spoluprací 
Vojenského zpravodajství s ostatními 
zpravodajskými službami České republiky 
v předmětné oblasti. 
 
Požadujeme proto, aby otázka vzájemné součinnosti 
mezi Vojenským zpravodajstvím 
a ostatními zpravodajskými službami České 
republiky byla v návrhu osvětlena, 
a to i ve vztahu k ustanovení § 16c odst. 7 zákona 
o VZ, a aby byl návrh doplněn tak, že Úřad pro 
zahraniční styky a informace bude v rozsahu své 
působnosti zařazen mezi oprávněné příjemce 
informací získaných Vojenským zpravodajstvím 
na základě postupů a oprávnění, jež mu návrh nově 
přiznává. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Návrhem zákona jsou řešeny 
podmínky pro plnění úkolů 
Vojenského zpravodajství jako 
státního orgánu, který se podílí na 
zajišťování obrany státu, nikoliv jako 
zpravodajské služby.  
 
Proto považujeme pro zajištění 
potřebné spolupráce za dostatečnou  
úpravu provedenou v § 16b a 
součinností ustanovení podle § 16e 
odst. 7, tedy provedení této normativní 
úpravy:   

„§ 16b     
Spolupráce Vojenského 

zpravodajství při provádění 
činností, jimiž se podílí 

na zajišťování obrany státu   
 

(1) Při provádění činností a 
opatření vykonávaných v souvislosti se 
zajišťováním obrany státu 
v kybernetickém prostoru spolupracuje 
Vojenské zpravodajství s ostatními 
zpravodajskými službami a s dalšími 
státními orgány, ozbrojenými silami 
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České republiky, bezpečnostními 
sbory a právnickými a fyzickými 
osobami, pokud působí v oblasti 
zajišťování kybernetické bezpečnosti 
nebo obrany státu.      

      
(2) V případě, že Vojenské 

zpravodajství při provádění cílené 
detekce, identifikace a vyhodnocovaní 
jevů nasvědčujících o existenci útoku 
nebo hrozby ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
identifikuje konkrétní útok nebo 
hrozbu, pro jejichž odvrácení nejsou 
naplněny podmínky pro provedení 
aktivního zásahu podle § 16e, předá 
neprodleně zjištěná data a informace 
k provedení dalších opatření k zajištění  
a) obrany státu Generálnímu štábu 
Armády České republiky, nebo   
b) bezpečnosti České republiky jiným 

státním orgánům k přijetí 
potřebných opatření podle jejich 
působnosti, a to zejména 
Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost, Policii České 
republiky. 

 
 (3) Informace podle odstavce 2 
může Vojenské zpravodajství předat 
také Ministerstvu zahraničních věcí, 
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je-li z povahy identifikovaného útoku 
nebo hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu zřejmé, že přijímaná 
opatření mohou být významně 
podpořena jeho aktivitami, jimiž 
zajišťuje ochranu práv a zájmů České 
republiky v zahraničí.“. 
 

„(7) Vojenské zpravodajství 
může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu.“.   
  

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 

Navrhovaná úprava kontroly činnosti Vojenského 
zpravodajství při zajišťování kybernetické obrany 
podle našeho názoru vyvolává řadu pochybností, 
a to zejména s ohledem na specialitu ustanovení 

Akceptováno.  
V návrhu zákona bylo upuštěno 
od koncepce celoplošného monitoringu 
veřejné komunikační sítě a veřejně 
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K navrhované 
kontrole 
kybernetické 
obrany  
 

§ 16j zákona o VZ vůči obecné úpravě kontroly 
činnosti Vojenského zpravodajství podle části páté 
zákona o VZ a vůči úpravě kontroly prováděné 
Orgánem nezávislé kontroly zpravodajských služeb 
České republiky zejména podle § 12 odst. 3 a § 12g 
zákona o ZS. Za nezbytné považujeme především 
přesné vymezení pravomocí jednotlivých 
kontrolních orgánů v oblasti kybernetické obrany. 
Jsme rovněž přesvědčeni, že kontrole, a to zejména 
kontrole nezávislé na moci výkonné, musí podléhat 
jak „aktivní činnost“, respektive „aktivní zásahy“ 
Vojenského zpravodajství, tak monitorování 
kybernetického prostoru. 
 
Podotýkáme též, že nadpis § 16j je, podle našeho 
názoru, zavádějící, neboť se vztahuje 
k povinnostem Vojenského zpravodajství „při 
zajišťování bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru“, jakož i k „řízení“ 
Vojenského zpravodajství. Z důvodové zprávy 
i z předmětu úpravy § 16j však vyplývá, že se týká 
kybernetické obrany, dokonce pouze „aktivních 
zásahů“ ve smyslu § 16a odst. 1 zákona o VZ, 
přičemž řízení Vojenského zpravodajství zde není 
upraveno vůbec. Upozorňujeme rovněž, že podle 
ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, uskutečňuje 
příslušné prověření Ministerstvo obrany, a nikoli 
pouze ministr obrany, jak se předpokládá 
v § 16j odst. 3 zákona o VZ. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

dostupné služby elektronických 
komunikací, došlo také ke změně 
v úpravě kontrolních činnosti a jejich 
struktury a s tím spojené informační 
povinnosti Vojenského zpravodajství 
a zpřístupňování zpracovávaných 
záznamů. 
Jak je již uvedeno u předcházejících 
návrhů na vypořádání připomínek, 
nelze slučovat postupy stanovení pro 
Vojenské zpravodajství jako 
zpravodajskou službu a Vojenské 
zpravodajství jako státní orgán 
podílející se mimo ozbrojené síly 
České republiky na obraně státu.  
Zpřístupňování informací a kontrola 
činnosti Vojenského zpravodajství 
byly proto pro účely návrhu zákona 
upraveny takto:   

 
 „§ 16l 

Kontrola činností, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 

obrany státu v kybernetickém 
prostoru, a prověřování 
souvisejících opatření 

   
(1) Provádí-li vláda, 

Poslanecká sněmovna nebo orgán 
nezávislé kontroly kontrolu činností a 
opatření Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
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státu v kybernetickém prostoru, je 
Vojenské zpravodajství povinno 
kontrolujícímu předložit zejména  
a) záznamy podle § 16h a  
b) další zprávy, které jsou nezbytné 

pro zjištění skutečného stavu v 
rozsahu nezbytném pro dosažení 
účelu kontroly.  

     
(2) Kontrolující podle odstavce 

1 jsou oprávněni kdykoliv požádat o  
a) přístup k auditním záznamům 
provozu nástroje detekce, 
b) přístup ke spisové dokumentaci 

vedené ve věci rozhodování o 
umístění nástroje detekce, nebo     

c) poskytnutí dalších informací a dat 
souvisejících s předmětem kontroly.   

 
(3) Kontrolující je při 

provádění kontroly povinen šetřit 
práva a oprávněné zájmy Vojenského 
zpravodajství, stejně jako třetích osob, 
kterým byly v souvislosti 
s prováděním činností Vojenského 
zpravodajství podle této části zákona 
uloženy povinnosti.      

 
(4) Orgán nezávislé kontroly 

může vykonávat kontrolní činnost 
podle odstavce 1 také na základě 
podnětu právnické nebo podnikající 
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fyzické osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, jíž byla 
uložena povinnost zřídit a zabezpečit 
rozhraní pro připojení nástroje detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování tohoto nástroje, nebo 
Českého telekomunikačního úřadu, a 
to včetně kontroly dodržování 
základních práv a svobod. V případě, 
že orgán nezávislé kontroly na základě 
kontroly provedené z podnětu   
právnické nebo podnikající fyzické 
osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací podle věty 
první zjistí, že činností Vojenského 
zpravodajství, jíž se podílí na 
zajišťování obrany státu, došlo 
k protiprávnímu zásahu do základních 
práv a svobod, obdrží jím 
vypracovanou písemnou zprávu24) 

rovněž tato osoba.       
 
(5) Kontrolní řád se na kontrolu 

činnosti Vojenského zpravodajství 
podle této části zákona nepoužije. 

 
(6) Na prověřování opatření 
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přijímaných Vojenským 
zpravodajstvím v zájmu zabezpečování 
činností, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
Ministerstvem obrany se použije 
ustanovení § 41 zákona o zajišťování 
obrany České republiky obdobně.“.   
 
Současně je do návrhu zákona nově 
zaveden institut inspektora pro 
kybernetickou obranu, a to jako 
nezávislého orgánu prověřujícího 
správnost prováděných činností a 
dbajícího na ochranu lidských práv a 
nepoužívání svévole při případných 
zásazích do nich (postavení 
prověřovatele podnětů jedinců):   
 

„16j       
Inspektor pro kybernetickou obranu 

 
(1) Ministr obrany na základě 

návrhu ředitele Vojenského 
zpravodajství jmenuje inspektora pro 
ochranu dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„inspektor pro kybernetickou 
obranu“). Inspektor pro kybernetickou 
obranu je do své funkce jmenován na 
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základě jeho profesních kvalit, 
zejména na základě jeho odborných 
znalostí práva a praxe v oblasti 
zajišťování obrany státu a ochrany 
informací a dat a osobních údajů.  

 
 (2) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je příslušníkem Vojenského 
zpravodajství jmenovaným pro plnění 
úkolů v oblasti ochrany dat při 
zajišťování ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, 
ověřování správnosti postupů v této 
oblasti a dodržování souvisejících 
povinností Vojenským zpravodajstvím, 
a to včetně dodržování základních práv 
a svobod.  

 
    (3) Ve věcech služebního 

poměru inspektora pro kybernetickou 
obranu činí právní úkony jménem 
České republiky ministr obrany, a to 
včetně provádění služebního 
hodnocení inspektora pro 
kybernetickou obranu.   

 
(4) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při výkonu své funkce 
nezávislý a při svém rozhodování je 
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vázán pouze právním řádem České 
republiky; je povinen svou funkci 
vykonávat nestranně, v mezích svého 
oprávnění a zdržet se při jejím výkonu 
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v 
jeho nestrannost a profesionalitu.  

 
(5) Vojenské zpravodajství je 

povinno zajistit, aby byl inspektor pro 
kybernetickou obranu náležitě, včas a 
v potřebném rozsahu zapojen do 
veškerých záležitostí souvisejících 
s činnostmi Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
České republiky v kybernetickém 
prostoru, zejména mu poskytuje 
veškeré potřebné informace, 
zpřístupňuje mu záznamy podle § 16h, 
zprávy podle § 16i  a další 
dokumentaci vedenou o provádění 
cílené detekce a identifikace a 
vyhodnocování jevů nasvědčujících o 
existenci útoku nebo hrozby ohrožující 
důležité zájmy státu v kybernetickém 
prostoru.  

 
(6) Inspektor pro kybernetickou 

obranu předává ministru obrany vždy 
neprodleně po ukončení kalendářního 
pololetí zprávu o jím zjištěných 
nedostatcích v oblasti zajišťování 
ochrany dat a informací 
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zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru; zpráva 
obsahuje rovněž návrhy opatření na 
zkvalitnění ochrany základních práv a 
svobod v rozsahu zajišťování ochrany 
soukromí a osobních údajů. V případě 
zjištění závažného nedostatku 
s dopady do těchto základních práv a 
svobod tuto zprávu předává pověřenec 
pro kybernetickou obranu ministru 
obrany bezodkladně po jeho zjištění, a 
to včetně návrhů na jeho odstranění 
a přijetí preventivních opatření.                   

 
(7) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem jeho funkce 
odpovědný ministru obrany.    

 
 

§ 16k 
Úkoly inspektora pro kybernetickou 

obranu 
 
 

(1)  Inspektor pro 
kybernetickou obranu vykonává 
zejména tyto úkoly: 
a) prověřuje správnost postupů 

Vojenského zpravodajství při 
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činnostech, jimiž se podílí na  
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, pokud 
se týkají zabezpečení ochrany dat 
a informací,     

b) ověřuje účinnost opatření přijatých 
Vojenským zpravodajstvím za 
účelem zajišťování ochrany dat a 
informací zpracovávaných při 
činnostech, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém 
prostoru, podílí se na jejich 
zavádění do činnosti Vojenského 
zpravodajství a navrhuje jejich 
případnou aktualizaci,  

c) při činnostech Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, 
poskytuje na vyžádání 
poradenskou podpory 
příslušníkům vojenského 
zpravodajství v oblasti ochrany 
dat a informací,   

d) za účelem zajištění účinnosti 
opatření přijímaných k ochraně 
základních lidských práv a svobod 
spolupracuje se státními orgány a 
právnickými osobami. 
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          (2) Fyzické osoby, podnikající 
fyzické nebo právnické osoby se 
mohou obracet na inspektora pro 
kybernetickou obranu ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zajištěním jejich práv, pokud jsou nebo 
by mohly být ohroženy činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„žadatel“).   
 

  
(3) Inspektor pro kybernetickou 

obranu podnět žadatele prošetří a na 
základě zjištěných skutečností 
vypracuje písemnou zprávu, z níž 
budou zřejmé skutečnosti, na jejichž 
základě bude možné vyslovit závěr, 
zda v konkrétním případě bylo činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, protiprávně 
zasaženo do základních práv a svobod 
žadatele nebo byl porušen jiný právní 
předpis a jakým způsobem. Písemnou 
zprávu zašle inspektor 
pro kybernetickou obranu žadateli, 
ministru obrany, řediteli Vojenského 
zpravodajství a orgánu nezávislé 
kontroly k vyslovení závěru podle věty 
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první. Orgán nezávislé kontroly může 
před vyslovením závěru požádat 
ředitele Vojenského zpravodajství  o 
doplnění poskytnutých informací; 
závěr orgánu nezávislé kontroly o tom, 
zda bylo protiprávně zasaženo do 
základních práv a svobod žadatele 
nebo byl porušen jiný právní předpis, 
se zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.“. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
nadpisu nové 
části čtvrté  

Nadpis nové části čtvrté zákona o VZ považujeme 
za málo srozumitelný, neurčitý a věcně nepřesný. 
Činnosti Vojenského zpravodajství „prováděné 
mimo získávání, shromažďování a vyhodnocování 
informací“ mohou zahrnovat velmi široký okruh 
agend, jež Vojenské zpravodajství vykonává nad 
rámec úkolů podle zákona o ZS, například v oblasti 
bezpečnostního řízení, archivnictví, v rámci 
služebního poměru vojáků z povolání či v rámci 
řady správních řízení vedených jinými státními 
orgány. Domníváme se, že část čtvrtá zákona 
o VZ by měla být označena způsobem lépe 
odpovídajícím předmětu její úpravy, tedy například 
„Zajišťování kybernetické obrany České 
republiky“.  
Obdobně to platí též pro označení 
§ 16f zákona o VZ. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Vzhledem k uplatněné připomínce, ale 
i obsahovým změnám ve vkládané 
části čtvrté části první návrhu zákona 
byl nadpis této části upraven tak aby 
odpovídal účelu a cílům navrhované 
úpravy ve smyslu čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky, tedy 
stanovení „rozsahu povinností a 
dalších podrobností pro činnosti 
Vojenského zpravodajství, kterými se 
jako „neozbrojená“ síla bude podílet 
na  zajišťování obrany České 
republiky“. Nadpis části čtvrtí tedy 
zní: „ČINNOSTI VOJENSKÉHO 
ZPRAVODAJSTVÍ PROVÁDĚNÉ 
MIMO ZPRAVODAJSKOU 
ČINNOST“. 
 
§ 16f byl textově rozdělen do jiných 
ustanovení, a tedy jeho nadpis již není 
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využit.  

 Obecně Návrh je velmi terminologicky nejednotný, 
nejednoznačný a nepřesný. Je rovněž značně 
nepřehledný, a to zejména kvůli množství 
vzájemných odkazů, přičemž v řadě případů jde 
i o odkazy dvojité [viz například § 16c odst. 1 a 2, § 
16d odst. 2, § 16e odst. 1 písm. b) 
a odst. 2, § 16j odst. 1 a 2 zákona o VZ, jakož 
i vzájemné odkazy mezi ustanoveními 
§ 16a odst. 3 zákona o VZ a § 2 odst. 2 a § 5 odst. 4 
zákona o ZS]. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Návrh zákona je společně 
s prováděnými úpravami podrobován 
terminologické, resp. legislativně-
technické revizi.     

 Obecně Nadpis § 16a zákona o VZ zní: „Rozsah účasti na 
zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky“, 
ačkoli v důvodové zprávě k tomuto ustanovení 
(str. 15) se uvádí, že je v něm „stanovena 
Vojenskému zpravodajství povinnost podílet se 
na zajišťování obrany státu v kybernetickém 
prostoru“. V odstavci 1 tohoto ustanovení se 
rovněž zakotvuje povinnost Vojenského 
zpravodajství „odvrátit nebo snížit účinky 
ohrožení“ příslušných důležitých zájmů České 
republiky, avšak v dalších ustanoveních zákona 
o VZ se píše o „zastavení nebo odvrácení“ 
bezpečnostních hrozeb pro důležité zájmy státu 
(§ 16b odst. 2); 
• „zastavení nebo odvrácení trvajícího nebo přímo 

hrozícího kybernetického útoku“, respektive o 
„odstranění nebo omezení důsledků 
vyhodnocených bezpečnostních rizik pro důležité 
zájmy státu v kybernetickém prostoru“ (např. 
§ 16c odst. 1); 

Akceptováno/vysvětleno.  
Jak je již uvedeno výše, koncepce 
návrhu zákona setrvává na tom, že 
návrhem zákona jsou Vojenskému 
zpravodajství stanovovány povinnosti 
a podrobnosti jejich výkonu, a to za 
účelem zajištění reálného výkonu 
povinnosti státního orgánu podílet se 
na zajišťování obrany státu ve smyslu 
čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb. Tato koncepce v rámci 
zásady ústavnosti kromě jiného 
představuje také to, že zůstává 
zachována obecná úprava (systém) 
zajišťování obrany státu a její definice 
(navrhovaná úpravy se svým 
způsobem realizačně vztahuje 
k zákonu č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonu 
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• „aktivní činnosti Vojenského zpravodajství“ 
(§ 16a odst. 3); 

• aktivním zásahu „za účelem zastavení nebo 
odvrácení kybernetického útoku, případně za 
účelem odstranění bezpečnostní hrozby“ [§ 16c 
odst. 2 písm. a)]; nebo 

• identifikované kybernetické hrozbě nebo 
bezpečnostním riziku [§ 16e odst. 1 písm. a) 
a b)].  

 
Není tedy zřejmé, zda uvedené pojmy používané 
zejména v § 16b, 16c a 16e zákona o VZ mají 
stejný věcný význam, jako odvrácení nebo snížení 
účinků ohrožení důležitých zájmů České republiky 
podle § 16a odst. 1 tohoto zákona. Považujeme za 
nezbytné tuto základní terminologii vztahující se ke 
klíčovým novým oprávněním Vojenského 
zpravodajství sjednotit, případně i formulačně 
vhodněji vyjádřit (například pojem „aktivní 
činnost“ nebo „aktivní zásah“ považujeme 
za určitý pleonasmus, neboť v daných souvislostech 
si lze těžko představit jiný postup Vojenského 
zpravodajství než právě aktivní). 
 
Podle našeho názoru navíc kvůli nepřehlednému 
pojmosloví dochází i k znejasnění předmětu úpravy 
předloženého návrhu zákona. Není tedy například 
dostatečně jasné, zda „aktivní činností“, respektive 
„aktivním zásahem“, se rozumí vojenské, tedy 
defenzivní nebo ofenzivní bojové operace 
v kybernetickém prostoru ve smyslu úkolu C.9.01 
Akčního plánu, a zda tedy půjde o použití 

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, 
ve znění pozdějších předpisů). Obranu 
státu v kybernetickém prostoru tedy 
není nutné definovat, protože z povahy 
věci je součástí obrany státu tak, jak je 
definována v § 2 odst. 1 zákona 
č. 222/1999 Sb. (Obrana státu je 
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, 
přípravu a použití odpovídajících sil 
a prostředků a účast v kolektivním 
obranném systému.).  Definování 
pojmu „kybernetická obrana“ je proto 
velmi sporný úkon, který by pouze 
vedl k rozkolísání výkladu pojmu 
„obrana státu“ podle zákona 
č. 222/1999 Sb., který tento předmět 
 jedné z funkcí státu vnímá (musí 
vnímat) komplexně, tedy bez rozlišení 
obrany vzdušné, pozemní apod. 
Vyčlenění jedné z definičních částí 
představuje vytvoření výkladových 
problému s definicí.    
K užití dalších pojmů bylo – jak je již 
uvedeno výše – provedeno 
terminologické sjednocení textu tak, 
jak je uvedeno v přepracovaném znění 
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prostředků, které svým charakterem odpovídají 
vojenskému materiálu, respektive vojenské výzbroji 
či určeným technickým zařízením ve smyslu § 2 
odst. 6, 8 a 11 zákona o ozbrojených silách České 
republiky. Obdobně není jasné, co se rozumí 
pojmem „kybernetický útok“, „bezpečnostní 
hrozba“ či „bezpečnostní rizika“. Vymezen není 
ani samotný klíčový pojem „kybernetická obrana“, 
respektive „obrana České republiky 
v kybernetickém prostoru“, což je nezbytné 
zejména ve vztahu k obraně státu podle zákona o 
zajišťování obrany České republiky a ve vztahu ke 
kybernetické bezpečnosti upravené zákonem o 
kybernetické bezpečnosti. (Předpokládáme přitom, 
že pojmy „kybernetická bezpečnost“ a 
„kybernetický prostor“ jsou v souladu s principem 
jednotnosti právního řádu 
v návrhu používány právě ve smyslu zákona 
o kybernetické bezpečnosti.)  
                             Tato připomínka je zásadní. 

návrhu zákona s tím, že rozhodné 
pojmy jsou definovány v § 16a 
a § 16c, další pojmy jsou ponechány 
využití pojmů již definovaných 
v právním řádu (čl. 40 Legislativních 
pravidel vlády - respektování 
terminologie pro danou oblast 
zavedenou věcnými gestory 
příslušných oblastí právní úpravy 
v jimi navržené a schválené regulaci).   
 
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16c 

K ustanovení § 16c zákona o VZ doplňujeme, že 
některé jeho části jsou, podle našeho názoru, velmi 
obecné a obtížně srozumitelné. Z legislativního 
textu proto není dostatečně patrný předmět jejich 
úpravy, což má samozřejmě negativní dopad 
na normativnost daného zákonného ustanovení. Jde 
především o ustanovení § 16c odst. 1 písm. d) a e), 
přičemž v případě písmena d) jeho porozumění 
nenapomáhá ani důvodová zpráva (třetí odstavec 
na str. 17). V případě písmene e) je z důvodové 
zprávy (čtvrtý odstavec na str. 17) přeci jen 
patrnější, k čemu má směřovat, avšak z dikce tohoto 

Akceptováno. 
Připomínkové místo neformulovalo 
svoji připomínku tak, jak to vyžaduje 
čl. 8 odst. 6, resp. čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, což 
zpracovateli neumožňuje posoudit 
připomínku podle navrženého nového 
znění § 16j odst. 2, ale pouze 
respektovat její účel vyplývající 
z jejího textového zpracování.  
 
Na základě uplatněné připomínky a ve 
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ustanovení se jeho skutečný smysl ztrácí (velmi 
nejasný je například odkaz na plnění nijak blíže 
nespecifikovaných „jiných povinností“ České 
republiky). 
                              Tato připomínka je zásadní. 

smyslu dalších námětů na provedení 
změn v § 16c (nově § 16e) části první 
návrhu zákona bylo znění tohoto 
ustanovení (s výhradou jeho posunu 
v rámci struktury návrhu zákona) 
upraveno takto:          

„§ 16e 
 

Oprávnění provést aktivní zásah 
v kybernetickém prostoru 

 
 

(1) Vojenské zpravodajství 
v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
zásah k jejich neprodlenému zastavení 
nebo odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitých zájmů 
státu ve značném rozsahu, 

b) útok nebo hrozba směřující proti 
důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
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důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení. 

                                             
(3) K provedení aktivního 

zásahu je Vojenské zpravodajství 
oprávněno pouze po předchozím 
souhlasu ministra obrany. 

  
(4) O zahájení aktivního zásahu 

Vojenské zpravodajství bezodkladně 
informuje vládu, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
a ostatní zpravodajské služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.  
 
   (6) Pro obsah předávané 
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informace podle odstavce 5 se 
využije § 16h odst. 2 obdobně.  

 
 (7) Vojenské zpravodajství 

může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu.“. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16c odst. 1 
písm. c) 
a § 16a odst. 1 

Domníváme se rovněž, že subsidiaritu „aktivního 
zásahu“ Vojenského zpravodajství [viz zejména 
§ 16c odst. 1 písm. c), ale též § 16a odst. 1 zákona o 
VZ] by bylo vhodné vyjádřit legislativně zřetelněji, 
tedy tak, aby bylo zcela nepochybné, že Vojenské 
zpravodajství je oprávněno provést „aktivní zásah“ 
pouze v případě, že daný útok či hrozbu nelze 
odvrátit či omezit činností a prostředky ozbrojených 
sil České republiky nebo bezpečnostních sborů. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Jak vyplývá z návrhu na vypořádání 
předcházející uplatněné připomínky, 
byla do návrhu zákona doplněna 
kritéria, která podmiňují provedení 
„aktivního zásahu“ Vojenským 
zpravodajstvím s tím, že primárně je 
jasné, že vzhledem k oblasti 
zajišťování obrany státu (tedy vnější 
bezpečnosti) se bude nejprve jednat 
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o vyhodnocení 
součinnosti  v prováděných opatřeních 
a jejich volbě mezi Vojenským 
zpravodajstvím a ozbrojenými silami 
České republiky.     
Celá koncepce je však postavena tak, 
že v případě rozpoznání kybernetické 
hrozby nebo útoku na základě 
zadaných indikátorů může v daných 
případech provést prvotní aktivní 
zásah samo Vojenské zpravodajství; 
těmito případy jsou útoky hrozby 
bezprostředně a svými dopady ve 
vysoké míře ohrožující zájmy 
zajišťování obrany státu. Ve všech 
ostatních případech budou zásahy 
a opatření konzultovány, a to včetně 
případných přesahů do bezpečnosti 
státu.     
V této souvislosti se předpokládá 
upřesnění podmínek součinnosti 
a přijímání opatření v plánech obrany, 
ale i v neformálních pravidlech 
činnosti pracovních skupin 
(koordinátorů u řad adresátů plnění 
informační povinnosti).        

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16h 

Úprava nakládání s daty v ustanovení § 16h zákona 
o VZ je speciální vůči úpravě vedení evidencí 
Vojenským zpravodajstvím podle § 17 až 20 
zákona o VZ, avšak ve srovnání s ní se jeví jako 
poměrně kusá. Postrádáme v ní například obdobnou 
úpravu týkající se nakládání s daty, o nichž se zjistí, 

Akceptováno.  
Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů a po dohodě s ním bylo 
znění § 16h (nově § 16i) upraveno 
s tím, že data získána Vojenským 
zpravodajstvím pro provádění 
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že byla získána neoprávněně nebo že jsou 
nepravdivá. Není rovněž jasné, proč mají být podle 
§ 16h odst. 2 zákona o VZ data, u nichž pominul 
důvod pro jejich zpracování, zlikvidována, když 
podle § 18 zákona o VZ se příslušné údaje pouze 
znepřístupňují tak, aby byly zachovány pro účely 
budoucí kontroly. 
                                Tato připomínka je zásadní. 

pasivního a cíleného vyhodnocování 
kybernetického prostoru nebudou daty 
zpracovávanými Vojenským 
zpravodajstvím jako zpravodajskou 
službou, ale jako státním orgánem 
s povinností podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky ve 
smyslu čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb.; v tomto smyslu se 
bude jednak o zpracování údajů podle 
části čtvrté zákona o zpracování 
osobních údajů, a to s výhradou použití 
výluky § 43 odst. 1 tohoto zákona. 
Proto v původním § 16h byl zrušen 
odstavec 1, jehož účel je plně obsažen 
v § 46 a § 47 zákona o zpracování 
osobních údajů, s využitím aplikace 
§ 48 a 49 téhož zákona pak byl (nově) 
§ 16i upraven takto:  

„§16i 
Neslučitelnost použití dat k jiným 

účelům 
  

Data a informace získané 
Vojenským zpravodajstvím při 
provádění cílené detekce a identifikace 
mohou být použita výlučně pro účely 
zabezpečování činností, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu.“.  
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16h odst. 2 

Upozorňujeme rovněž, že ustanovení § 16h odst. 2 
zákona o VZ je, podle našeho názoru, 
problematicky formulováno, když se zde uvádí, že 
„Vojenské zpravodajství je oprávněno data … 
zpracovávat výlučně pro účely zajišťování 
kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky, 
a to výlučně po dobu zajišťování tohoto účelu“. 
Vzhledem k tomu, že zajišťování kybernetické 
bezpečnosti a obrany je, respektive bude trvalým 
úkolem, mohla by vést citovaná věta k absurdnímu 
a předkladatelem evidentně nezamýšlenému závěru 
(viz důvodová zpráva k § 16h na str. 21), že doba 
zpracování příslušných dat bude fakticky 
neomezená, respektive že se nikdy nenaplní 
podmínky pro jejich likvidaci. To by bylo v rozporu 
s tvrzením na str. 14 RIA, že „[n]avrhovaná úprava 
nepočítá s plošným uchováváním dat“. 
Doporučujeme proto předmětné ustanovení upravit 
buď s využitím textu důvodové zprávy, nebo dle 
ustanovení § 18 zákona o VZ. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
K tomu viz předcházející připomínka.  

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16k 

Ustanovení § 16k zákona o VZ o náhradě škody 
považujeme za zcela deklaratorní a tedy 
nadbytečné, nehledě na to, že návrh se nijak 
nevypořádává s tím, proč je směřováno pouze vůči 
„aktivním zásahům“ a nezmiňuje též škody 
způsobené monitorováním kybernetického prostoru. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Do návrhu zákona bylo na místě 
dosavadního § 16k zpracováno nové 
ustanovení §16m, kterým bude 
stanovena zvláštní právní úprava 
odpovědnosti za škodu vzniklou 
v souvislosti s plněním úkolů 
Vojenského zpravodajství podle 
návrhu zákona. Znění § 16m je nově 
navrhováno takto:  

„§ 16m 
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Náhrada škody 
 

(1) Každý, komu vznikla škoda 
v souvislosti s činnostmi Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu, má právo na 
náhradu škody.           

 
(2) Fyzické nebo právnické 

osobě se nahrazuje také škoda, která jí 
vznikla v důsledku realizace opatření 
přijatých Vojenským zpravodajstvím 
v zájmu provedení aktivního zásahu 
směřujícího k zastavení nebo 
odvrácení útoku nebo hrozby v rámci 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru.    

      
(3) Povinnost státu k náhradě 

škody podle odstavců 1 a 2 nevznikne, 
pokud se jedná o škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě, která 
vyvolala útok nebo hrozbu.  

 
(4) Náhradu škody podle 

odstavců 1 a 2 poskytuje a rozhoduje 
o ní Ministerstvo obrany.  
  
 (5) Právo na náhradu škody 
podle odstavců 1 a 2 je třeba uplatnit 
do tří měsíců ode dne, kdy se 
poškozený dověděl o škodě, nejpozději 
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však do dvou let od vzniku škody, 
jinak toto právo zanikne.“. 

 Obecně Domníváme se, že vzhledem k značně 
nekonkrétním údajům o rozpočtových nákladech 
spojených s realizací předloženého návrhu (viz str. 
15 až 17 RIA), mělo být mezi připomínková místa 
zařazeno rovněž Ministerstvo financí. 
                                Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Ministerstvo financí k návrhu zákona  
uplatnilo připomínky, které byly bez 
rozporu vypořádány.   
 
V dohodě s Ministerstvem financí byla 
důvodová zpráva a závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace upravena 
tak, že návrh zákona nevyvolá žádné 
dopady do státního ani jiných 
veřejných rozpočtů, tedy že reálně 
budou podmínky pro aplikaci návrhu 
zákona zajišťovány výlučně na základě 
přesunů v rozpočtové kapitole 
Ministerstva obrany.     

 K RIA Upozorňujeme na nesouvisející, z kontextu 
vytrženou a obtížně srozumitelnou pasáž 
na str. 14 RIA (rozsáhlý druhý odstavec).  
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Připomínkou napadený text závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace 
byl formulačně přepracován.   
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     Obecně  Z Materiálu není jednoznačné, k jakým sítím se 
monitorování kybernetického prostoru podle 
navrhovaného § 16b odst. 2 zákona o Vojenském 
zpravodajství vztahuje, když např. v návrhu § 16a 
odst. 2 písm. b) zákona o Vojenském zpravodajství 
je uvedeno cit. „monitorování veřejných 
komunikačních sítí a služeb elektronických 
komunikací (dále jen „monitorování kybernetického 
prostoru“) podle § 16b odst. 2“. Z návrhu § 16b 
odst. 3 zákona o Vojenském zpravodajství pak 
vyplývá, že sondy mají být umísťované v sítích 
elektronických komunikací za podmínek 
stanovených tímto zákonem, tj. v jakýchkoli sítích 
elektronických komunikací, nikoli jen veřejných 
komunikačních sítích. Povinnost podle 
navrhovaného § 98a zákona o elektronických 
komunikacích je vztažena k právnické nebo 
podnikající fyzické osobě zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací, tj. povinnost je 
vztažena rovněž k jakékoli síti elektronických 
komunikací, tj. i k neveřejné síti elektronických 
komunikací. 
 
ČTÚ tak navrhuje upravit text Materiálu tak, aby 
byl konzistentní a bylo jednoznačné, k jakým sítím 
má být monitorování kybernetického prostoru ve 
smyslu navrhovaného § 16b odst. 2 zákona 
o Vojenském zpravodajství prováděno. 
                                Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Celý návrh zákona byl podroben 
terminologické revizi tak, aby bylo 
ve smyslu čl. 40 Legislativních 
pravidel vlády jednotně užíváno jak 
zákonem zavedených pojmů, tak 
i termínů stanovených pro danou 
oblast jinými právními předpisy; 
pro návrh zákona bylo využito 
terminologie stanovené pro obdobné 
účely zákonem o elektronických 
komunikacích (viz např. § 97 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb.), a to tak, aby 
bylo zřejmé, že pro dosažení účelu 
návrhu zákona bude využíváno 
„veřejných komunikačních sítí“ 
a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací“ (tedy 
nikoliv sítí a služeb, které nejsou 
veřejně dostupné). 
 
Na základě v připomínce namítané 
terminologické nejednotnosti bylo 
provedeno pro všechny části návrhu 
zákona sjednocení předmětných 
pojmů, a to, s využitím slov „veřejná 
komunikační síť a veřejně dostupná 
služba elektronických komunikací“.  
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16b odst. 2 

Předkladatel v rámci nově navrhovaného oprávnění 
Vojenského zpravodajství monitorovat 
kybernetický prostor vymezuje rozsah tohoto 
oprávnění v navrhovaném § 16b odst. 2 
o Vojenském zpravodajství tak, že: 
„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“. 
 
Monitorování kybernetického prostoru Vojenským 
zpravodajstvím je tedy podle tohoto navrženého 
ustanovení definováno jako nepřetržité 
vyhodnocování neadresných dat v kybernetickém 
prostoru. V druhé větě daného ustanovení je potom 
obsaženo negativní vymezení, tj. co není součástí 
monitorování. 
 
Pozitivní vymezení monitorování kybernetického 
prostoru Vojenským zpravodajstvím je tak 
vymezeno velice obecně. Ideálním řešením by bylo 

Akceptováno. 
Na základě uplatněných připomínek 
předkladatel návrhu zákona upustil 
od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru, 
stejně tak nebudou sledována 
neadresná data.   
Po upřesňujících konzultacích 
a stanovení nové architektury 
technického řešení vyhodnocování 
jevů, vypovídajících o existenci nebo 
potenciálu vzniku skutečnosti 
útočících nebo jinak ohrožujících 
zájmy státu při zajišťování jeho 
obrany, je nově navrhováno řešení 
využívající pasivního a cíleného 
vyhodnocování kybernetického 
prostoru, a to takto:      
  

• V části první v § 16a:   
 

„§ 16a      
Činnosti Vojenského zpravodajství, 

jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém 

prostoru      
 

 
(1) Vojenské zpravodajství za 

podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
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stanovit konkrétním výčtem, jaká data mohou být 
vyhodnocována, resp. jaké informace smí sonda 
sbírat, nicméně tento požadavek nelze zřejmě, 
i s ohledem na neustálý vývoj kybernetických 
hrozeb apod., taxativním výčtem postihnout.  
 
ČTÚ tedy navrhuje v rámci zvláštní části důvodové 
zprávy k Materiálu vymezit, co se rozumí pojmem 
„neadresná data“, když tento pojem dosud není 
v právních předpisech definován a alespoň uvést 
konkrétních příklady dat, která by měla být 
na základě návrhu sbírána.  
                             Tato připomínka je zásadní. 

kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
vyhodnocování  
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a) informací a dat, které Vojenské 
zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
orgány, nebo  

d) dalších skutečností způsobilých 
ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  

  
(4) Vojenské zpravodajství se při 

plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).“.  
 

• V části první v § 16c:  
„§ 16c 

Prostředky využívané Vojenským 
zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
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se podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru a 

podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
využívá nástroje detekce, které jsou 
umísťovány na určených bodech 
veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2  zaznamenává 
metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  
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(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 

 
(4) Nástroje detekce nesmí být 

využito pro provádění odposlechů 
a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 
(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících  o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
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dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.“.    
  
• V části třetí je pak také 

upraveno znění § 98a odst. 1 zákona 
o elektronických komunikacích, a to 
takto:   

„(1) Právnická nebo podnikající 
fyzická osoba zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací je povinna 
na základě rozhodnutí vydaného 
Ministerstvem obrany podle zákona 
o Vojenském zpravodajství70) zřídit 
a zabezpečit v určených bodech jí 
provozované sítě rozhraní pro 
připojení nástroje detekce 
umožňujícího provádět detekci 
kybernetických útoků a hrozeb podle 
zákona o Vojenském zpravodajství71) 

.“. 
 K části první – 

změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16f odst. 3 
písm. a) 

V návrhu § 16f odst. 3 písm. a) zákona 
o Vojenském zpravodajství je uvedeno, že 
monitorování kybernetického prostoru nesmí 
omezovat nebo narušovat neutralitu sítí 
elektronických komunikací. Z Materiálu ani 
z doprovodných dokumentů však není zřejmé, co se 
rozumí neutralitou sítí elektronických komunikací. 

Akceptováno jinak.  
Připomínkou dotčené ustanovení bylo 
vzhledem k výše uvedené změně 
koncepce návrhu zákona zrušeno.     
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Zákon o elektronických komunikacích a ani jiné 
relevantní předpisy s tímto pojmem nepracuje. Není 
tedy ani zřejmé, zda se např. má jednat o „síťovou 
neutralitu“ ve smyslu přístup k otevřenému 
internetu podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 
kterým se stanoví opatření týkající se přístupu 
k otevřenému internetu a mění směrnice 
2002/22/ES o univerzální službě a právech 
uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu 
ve veřejných mobilních komunikačních sítích 
v Unii apod.  
 
ČTÚ tedy navrhuje ve smyslu této připomínky 
navrhované ustanovení a důvodovou zprávu k němu 
upravit.  
                               Tato připomínka je zásadní. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16g odst. 3 

V navrhovaném § 16g odst. 1 zákona o Vojenském 
zpravodajství je uvedeno (zjednodušeně), že 
Vojenské zpravodajství je oprávněno požadovat 
zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení sond 
umožňujících monitorování kybernetického 
prostoru. V § 16g odst. 3 je uvedeno, že 
Ministerstvo obrany k zajištění účelu podle 
odstavce 1 vydá rozhodnutí, jímž uloží povinnost 
zabezpečit rozhraní pro připojení sond určených 
k monitorování kybernetického prostoru. 
 
Vzhledem k tomu, že dané oprávnění Vojenského 
zpravodajství má vzniknout na základě rozhodnutí 
Ministerstva obrany, musí být i v rozhodnutí 

Akceptováno. 
Znění § 16g (nově § 16d) bylo 
upraveno v souladu s připomínkou 
takto:   

„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
detekce a identifikace 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
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Ministerstva obrany uložena povinnost zřídit 
a zabezpečit dané rozhraní. 
 
ČTÚ tak navrhuje v navrhovaném § 16g odst. 3 
zákona o Vojenském zpravodajství doplnit možnost 
Ministerstva obrany uložit rozhodnutím i povinnost 
zřídit rozhraní pro připojení sond umožňujících 
monitorování kybernetického prostoru. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
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odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
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přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“. 
 

 K části třetí – 
změna zákona 
o elektronic- 
kých 
komunikacích 
– bodu 3, § 10 
odst. 1 písm. o) 

Na základě doplnění § 10 odst. 1 písm. o) zákona 
o elektronických komunikacích má být ČTÚ 
zmocněn k tomu, aby všeobecným oprávněním 
stanovil konkrétní podmínky týkající se kromě 
jiného také plnění povinností podle nově 
navrhovaného § 98a zákona o elektronických 
komunikacích. ČTÚ v souvislosti s daným návrhem 
upozorňuje, že dne 20. prosince 2018 vstoupila 
v platnost směrnice Evropského Parlamentu 
a Rady 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou 
se stanoví evropský kodex pro elektronické 
komunikace (dále jen „Kodex pro elektronické 
komunikace“). V současné době probíhá příprava 
transpozice Kodexu pro elektronické komunikace, 
která je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Článek 13 Kodexu pro elektronické komunikace 
stanoví, že všeobecné oprávnění pro zajišťování sítí 
nebo poskytování služeb elektronických 
komunikací a práva na užívání rádiového spektra 
a práva na užívání číslovacích zdrojů mohou 
podléhat pouze podmínkám uvedeným v příloze I.  
V příloze I Kodexu pro elektronické komunikace je 

Akceptováno. 
V části třetí návrhu zákona byl bod 1  
zrušen.   
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pak obsažen taxativní výčet podmínek, které lze 
v rámci všeobecného oprávnění ve smyslu čl. 13 
Kodexu pro elektronické komunikace stanovit. 
ČTÚ však v příloze I ke Kodexu pro elektronické 
komunikace takovou podmínku, která by 
odpovídala povinnostem nově stanoveným § 98a 
a mohla být spojena s všeobecným oprávněním, 
nenalézá. 
Na základě výše uvedeného se ČTÚ domnívá, že by 
navrhované doplnění § 10 odst. 1 písm. o) zákona o 
elektronických komunikacích, resp. stanovení 
podmínek plnění povinností podle navrhovaného § 
98a ve všeobecném oprávnění, mohlo být v rozporu 
s Kodexem v elektronických komunikacích. 
V takové případě ČTÚ navrhuje dané doplnění § 10 
odst. 1 písm. o) zákona o elektronických 
komunikacích z Materiálu bez náhrady vypustit. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

 K části třetí – 
změna zákona 
o elektronic- 
kých 
komunikacích 
– bodu 3, § 108 
odst. 1  
písm. m) 

Na základě navrhovaného doplnění § 108 
odst. 1 písm. m) zákona o elektronických 
komunikací by měl ČTÚ ověřovat technické 
a provozní podmínky stanovené pro sondy nově 
navrhovanými § 16f a 16g zákona o Vojenském 
zpravodajství.  
 
Z takto vymezeného rozsahu nové působnosti ČTÚ 
není zřejmé, jaké technické a provozní podmínky 
stanovené pro sondy mají být ověřovány, když 
podle názoru ČTÚ v navrhovaných § 16f a 16g 
zákona o Vojenském zpravodajství takové 
technické a provozní podmínky pro sondy 
stanovené nejsou. 

Akceptováno. 
V části třetí návrhu zákona byl bod 3 
zrušen.  
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Současně není ČTÚ zřejmé, co by mělo být 
výsledkem takového ověření prováděného ČTÚ, 
když v § 16f jsou stanoveny podmínky výkonu 
činnosti Vojenského zpravodajství a v § 16g 
stanoveny podmínky pro umístění sond Vojenským 
zpravodajstvím na základě rozhodnutí Ministerstva 
obrany. Nelze tak z Materiálu dovodit, co by mělo 
být výsledkem takového ověřování plnění 
povinností Vojenského zpravodajství prováděného 
ČTÚ, resp. jakým způsobem by mělo být takové 
ověřování dále využito. V případě § 16g by se pak 
fakticky jednalo o přezkum rozhodnutí Ministerstva 
obrany ze strany ČTÚ, přičemž tato kompetence 
ČTÚ nenáleží a ani náležet nemůže.   
 
Současně není ani v Materiálu s touto navrhovanou 
kompetencí ČTÚ spojeno adekvátní opatření 
v personální oblasti ČTÚ. Rovněž je potřeba 
upozornit, že z tohoto pohledu není předmětný 
návrh rozpočtově neutrální vůči kapitole ČTÚ 
ve státním rozpočtu. Tuto skutečnost však 
doprovodné dokumenty k Materiálu nikterak 
nereflektují. 
 
ČTÚ tak na základě výše uvedeného neshledává 
doplnění dané působnosti ČTÚ důvodným 
a navrhuje předmětné doplnění § 108 odst. 1 
písm. m) zákona o elektronických komunikacích 
z Materiálu vypustit, případně stanovit jiný 
mechanismus ověřování plnění daných povinností 
Vojenského zpravodajství. 
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                              Tato připomínka je zásadní. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
Mgr. Petra Procházková  
Mgr. Pavol Rendek 

Obecně Základní právním aktem EU regulující kyberprostor 
je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních 
k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí 
a informačních systémů v Unii, která je plně 
transponovaná do vnitrostátního právního řádu, a to 
zejména prostřednictvím zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Zaměřuje-li se uvedená směrnice na 
oblast kybernetické bezpečnosti, předkládaný návrh 
aspiruje na regulaci oblasti kybernetické obrany (při 
vědomí problematičnosti uvedeného členění1). Cíle 
předloženého návrhu se týkají obrany 
svrchovanosti, územní celistvost, demokratických 
základů České republiky, jak je vyjádřeno 
v navrhovaném § 16a zákona o Vojenském 
zpravodajství, což je oblast spadající pod pojem 
národní bezpečnosti, jak ho zná právo EU. 
Klíčovým ustanovením je čl. 4 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii, který stanoví, že Unie [r]espektuje 
základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se 
zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného 

Akceptováno. 
Návrh zákona byl na základě 
uplatněných připomínek z hlediska 
respektování podmínek pro zajištění 
ochrany soukromí fyzických osob 
a ochrany osobních údajů významně 
upraven s tím, že bylo upuštěno od 
plošného monitorování kybernetického 
prostoru, ale pro plnění úkolů 
Vojenského zpravodajství, jimiž by se 
mělo podílet na zajišťování 
kybernetické obrany, se Vojenskému 
zpravodajství stanoví oprávnění 
provádět pasivní a cílené 
vyhodnocování kybernetického 
prostoru, přičemž ke zpracování dat 
dojde pouze za předpokladu detekce 
jevů, nasvědčujících možnosti 
ohrožení kybernetického prostoru, 
Tato data přitom nebudou daty 
zpracovávanými Vojenským 
zpravodajstvím jako zpravodajskou 

 
1 Viz POLČÁK, R. a kol. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 623 s.  
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pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména 
národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností 
každého členského státu.  
Uvedený koncept odpovědnosti členského státu 
za oblast národní bezpečnosti nachází svůj odraz 
také v sekundárním právu EU. Z oblasti ochrany 
údajů lze zmínit například nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), které se 
nevztahuje na národní bezpečnost, jak stanoví bod 
16. preambule a čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení. 
Obdobně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování 
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích), v konsolidovaném 
znění, v bodě 11. preambule a v čl. 1 odst. 3 
vylučuje použitelnost na oblast národní bezpečnosti 
(zde „bezpečnosti státu“)2. Zde upozorňujeme na 
odkaz na Evropskou úmluvu o ochraně lidských 

službou, ale jako státním orgánem 
s povinností podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky ve 
smyslu čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb.; v tomto smyslu na 
jejich zpracování bude dopadat obecná 
úprava, neboť se  
se bude jednak o zpracování údajů 
podle § 2 písm. c) zákona o zpracování 
osobních údajů, a to s výhradou použití 
výluky § 43 odst. 1 tohoto zákona. 
Konkrétní úprava této oblasti je 
navrhována jako § 16i takto:    

„§16i 
Neslučitelnost použití dat a 
informací k jiným účelům 

 
Data a informace získané 

Vojenským zpravodajstvím při 
provádění cílené detekce a identifikace 
mohou být použita výlučně pro účely 
zabezpečování činností, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu.“.   

 
2 Bod 11. preambule směrnice o soukromí a elektronických komunikacích:  
- tato směrnice, obdobně jako směrnice 95/46/ES, se netýká ochrany základních práv a svobod ve vztahu k činnostem, které se neřídí právem Společenství. 
Proto tato směrnice nemění stávající rovnováhu mezi právem jednotlivce na soukromí a možností, aby členské státy přijaly opatření uvedená v čl. 15 odst. 1 
této směrnice, která jsou nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské prosperity státu, pokud jsou tyto činnosti 
spojeny s otázkami bezpečnosti státu) a pro prosazování trestního práva. Tato směrnice se tedy nedotýká možnosti členských států provádět zákonné 
zachycování elektronických sdělení nebo přijímat jiná opatření, je-li to nezbytné pro některý z těchto účelů a je-li to v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod, jak je vykládána v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva. Tato opatření musí být vhodná, plně přiměřená 
vzhledem k zamýšlenému účelu a nezbytná v demokratické společnosti a musí být předmětem odpovídajících záruk v souladu s Evropskou úmluvou 
o ochraně lidských práv a základních svobod; 
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práv a judikaturu Evropského soudního dvora 
učiněný v preambuli ke směrnici o soukromí 
a elektronických komunikacích.  
Předmětem úpravy v předkládaném návrhu jsou 
společenské vztahy týkající se uchovávání údajů 
(zejm. § 16g návrhu a novela zákona 
o elektronických komunikacích). Tato oblast byla 
na úrovni EU upravena směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 
2006 o uchovávání údajů vytvářených 
a zpracovávaných v souvislosti s poskytováním 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací nebo veřejných komunikačních sítí 
a o změně směrnice 2002/58/ES, která ukládala 
poskytovatelům veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací nebo veřejných 
komunikačních sítí uchovávat údaje – provozní 
a lokalizační údaje o právnických a fyzických 
osobách – s cílem zajistit jejich dostupnost pro 
účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných 
trestných činů. Uvedená směrnice byla Soudním 
dvorem EU v rozsudku ze dne 8. dubna 2014 ve 
věcech C-293/12 a C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd shledána neplatnou pro rozpor s čl. 7 a 8 Listiny 
základních práv EU. Uvedený rozsudek upozorňuje 
na limity úpravy uchovávání provozních a 
lokalizačních údajů, jak vyplývají z Listiny 
základních práv EU, a dále – což je pro předložený 
návrh podstatné – z Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv. Uvedený rozsudek poukazuje 
například na vyhodnocení odůvodněnosti zásahu do 
zaručených práv (zejména do práva na ochranu 

 
 
    Současně s provedenými změnami 
v normativním textu bude ještě 
doplněna závěrečná zpráva 
o provedeném obecném hodnocení 
dopadů regulace o další skutečnosti, 
vyplývající z provedeného zhodnocení 
souladu navrhované úpravy 
s Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a s ní související 
judikaturou, na které se právo EU 
v oblasti uchovávání údajů odvolává. 
V kontextu této judikatury pak byl 
doplněn institutu pro inspektora pro 
kybernetickou obranu, a to takto:  
 

„16j       
Inspektor pro kybernetickou obranu 

 
(1) Ministr obrany na základě 

návrhu ředitele Vojenského 
zpravodajství jmenuje inspektora pro 
ochranu dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„inspektor pro kybernetickou 
obranu“). Inspektor pro kybernetickou 
obranu je do své funkce jmenován na 
základě jeho profesních kvalit, 
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osobních údajů a do práva na respektování 
soukromého života), nezbytnosti a přiměřenosti 
zásahu, na potřebu jasných a přesných pravidel pro 
rozsah a použití dotčeného opatření s cílem 
poskytnout dostatečné záruky umožňující účinně se 
chránit proti zneužití údajů a protiprávnímu 
přistupování a využívání, rozporuje globální osobní 
rozsah působnosti opatření a jeho bezvýjimečnost, 
neomezení počtu osob, které mají oprávnění 
k přístupu a využití uchovávaných údajů či absenci 
povinnosti uchovávat údaje na území Unie.  
Na výše uvedeného lze usuzovat na nezbytnost 
zhodnocení návrhu z hlediska evropského 
lidskoprávního standardu, jak je shrnut v judikatuře 
Soudního dvora (zejm. rozsudku Digital Rights 
Ireland Ltd), resp. v preambuli ke směrnici 
o soukromí a elektronických komunikacích, 
tj. nutnost zhodnotit soulad navrhované úpravy 
s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv 
a s ní související judikaturou, na které se právo EU 
v oblasti uchovávání údajů odvolává.  
                              Tato připomínka je zásadní. 

zejména na základě jeho odborných 
znalostí práva a praxe v oblasti 
zajišťování obrany státu a ochrany 
informací a dat a osobních údajů.  

 
 (2) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je příslušníkem Vojenského 
zpravodajství jmenovaným pro plnění 
úkolů v oblasti ochrany dat při 
zajišťování ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, 
ověřování správnosti postupů v této 
oblasti a dodržování souvisejících 
povinností Vojenským zpravodajstvím, 
a to včetně dodržování základních práv 
a svobod.  

 
    (3) Ve věcech služebního 

poměru inspektora pro kybernetickou 
obranu činí právní úkony jménem 
České republiky ministr obrany, a to 
včetně provádění služebního 
hodnocení inspektora pro 
kybernetickou obranu.   

 
(4) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při výkonu své funkce 
nezávislý a při svém rozhodování je 
vázán pouze právním řádem České 
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republiky; je povinen svou funkci 
vykonávat nestranně, v mezích svého 
oprávnění a zdržet se při jejím výkonu 
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v 
jeho nestrannost a profesionalitu.  

 
(5) Vojenské zpravodajství je 

povinno zajistit, aby byl inspektor pro 
kybernetickou obranu náležitě, včas a 
v potřebném rozsahu zapojen do 
veškerých záležitostí souvisejících 
s činnostmi Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
České republiky v kybernetickém 
prostoru, zejména mu poskytuje 
veškeré potřebné informace, 
zpřístupňuje mu záznamy podle § 16h, 
zprávy podle § 16i  a další 
dokumentaci vedenou o provádění 
cílené detekce a identifikace a 
vyhodnocování jevů nasvědčujících o 
existenci útoku nebo hrozby ohrožující 
důležité zájmy státu v kybernetickém 
prostoru.  

 
(6) Inspektor pro kybernetickou 

obranu předává ministru obrany vždy 
neprodleně po ukončení kalendářního 
pololetí zprávu o jím zjištěných 
nedostatcích v oblasti zajišťování 
ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
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zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru; zpráva 
obsahuje rovněž návrhy opatření na 
zkvalitnění ochrany základních práv a 
svobod v rozsahu zajišťování ochrany 
soukromí a osobních údajů. V případě 
zjištění závažného nedostatku 
s dopady do těchto základních práv a 
svobod tuto zprávu předává pověřenec 
pro kybernetickou obranu ministru 
obrany bezodkladně po jeho zjištění, a 
to včetně návrhů na jeho odstranění 
a přijetí preventivních opatření.                   

 
(7) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem jeho funkce 
odpovědný ministru obrany.    

 
§ 16k 

Úkoly inspektora pro kybernetickou 
obranu 

 
 

(1)  Inspektor pro 
kybernetickou obranu vykonává 
zejména tyto úkoly: 
 a) prověřuje správnost postupů 

Vojenského zpravodajství při 
činnostech, jimiž se podílí na  
zajišťování obrany státu 
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v kybernetickém prostoru, pokud 
se týkají zabezpečení ochrany dat 
a informací,   

b) ověřuje účinnost opatření přijatých 
Vojenským zpravodajstvím za 
účelem zajišťování ochrany dat a 
informací zpracovávaných při 
činnostech, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém 
prostoru, podílí se na jejich 
zavádění do činnosti Vojenského 
zpravodajství a navrhuje jejich 
případnou aktualizaci,  

c) při činnostech Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, 
poskytuje na vyžádání 
poradenskou podpory 
příslušníkům vojenského 
zpravodajství v oblasti ochrany 
dat a informací,   

d) za účelem zajištění účinnosti 
opatření přijímaných k ochraně 
základních lidských práv a svobod 
spolupracuje se státními orgány a 
právnickými osobami. 

 
  
          (2) Fyzické osoby, podnikající 
fyzické nebo právnické osoby se 
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mohou obracet na inspektora pro 
kybernetickou obranu ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zajištěním jejich práv, pokud jsou 
nebo by mohly být ohroženy činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„žadatel“).   
 

  
(3) Inspektor pro kybernetickou 

obranu podnět žadatele prošetří a na 
základě zjištěných skutečností 
vypracuje písemnou zprávu, z níž 
budou zřejmé skutečnosti, na jejichž 
základě bude možné vyslovit závěr, 
zda v konkrétním případě bylo činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, protiprávně 
zasaženo do základních práv a svobod 
žadatele nebo byl porušen jiný právní 
předpis a jakým způsobem. Písemnou 
zprávu zašle inspektor 
pro kybernetickou obranu žadateli, 
ministru obrany, řediteli Vojenského 
zpravodajství a orgánu nezávislé 
kontroly k vyslovení závěru podle věty 
první. Orgán nezávislé kontroly může 
před vyslovením závěru požádat 
ředitele Vojenského zpravodajství  o 
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doplnění poskytnutých informací; 
závěr orgánu nezávislé kontroly o tom, 
zda bylo protiprávně zasaženo do 
základních práv a svobod žadatele 
nebo byl porušen jiný právní předpis, 
se zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 Obecně Upozorňujeme na terminologickou nejednotnost, 
pokud jde o základní pojmy. Zatímco v § 16a odst. 
1 se mluví o „odvrácení nebo snížení účinků 
ohrožení“, v § 16c se mluví o „zastavení nebo 
odvrácení kybernetického útoku“ a o „odstranění 
nebo omezení důsledků … bezpečnostních rizik“.  
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Po provedení všech textových úprav 
v návrhu zákona bude ještě návrh 
podroben terminologické revizi, a tedy 
případné kolize v užité terminologii 
budou vyloučeny. Připomínkou 
napadený text v § 16a odst. 1 byl navíc 
zrušen.  

 
 K části první – 

změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16g 

Máme za to, že by měl být vypuštěn odst. 1 
a v odst. 3 větě první naopak před slovo 
„rozhodnutí“ doplněna slova „na návrh Vojenského 
zpravodajství“.  
V odstavci 1 se totiž místo práva Vojenského 
zpravodajství obrátit se na Ministerstvo obrany, aby 

Akceptováno. 
Vzhledem k dalším úpravám 
v jednotlivých bodech návrhu zákona 
a s přihlédnutím k dalším uplatněným 
připomínkám, zejména doporučení 
ČTU a ÚOOÚ, bylo ustanovení § 16g 
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svým rozhodnutím uložilo subjektu povinnost 
zabezpečit rozhraní pro připojení sondy a povinnost 
umístění a provozování tohoto zařízení strpět, 
upravuje právo požadovat zabezpečení rozhraní pro 
připojení sondy na subjektu přímo (bez ingerence 
ministerstva). To ale neodpovídá ani odstavci 3 
téhož paragrafu, ani části třetí (změna zákona o 
elektronických komunikacích) návrhu, která zná 
výhradně povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní pro 
připojení sondy na základě rozhodnutí vydaného 
Ministerstvem obrany podle zákona o Vojenském 
zpravodajství (viz nově navrhovaný § 98a a § 118 
odst. 23 písm. a)). 
                    Tato připomínka je doporučující. 

(nově § 16d)  odst. 3 upraveno, a to 
v kontextu zařazení do celého 
paragrafu, takto:  

„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
detekce a identifikace 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
plněných povinností stanovených v 
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§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
Ministerstvo obrany ji však může na 
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návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“. 
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16k 

Ustanovení by měl být jako nadbytečné vypuštěno.  
                    Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 16k bylo nahrazeno 
jiným zněním (viz dále). 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16k 

V souvislosti s předcházející připomínkou 
upozorňujeme však, že podle § 16f odst. 3 písm. c) 
může monitorování kybernetického prostoru 
ovlivňovat plnění povinností osoby zajišťující síť 
nebo poskytující službu elektronických komunikací 
vůči uživatelům sítě (u zásahu to zřejmě implicitně 
platí také). Nelze tak vyloučit možnost vzniku 
škody způsobené ovlivněním plnění povinností 
osoby zajišťující síť nebo poskytující službu 
elektronických komunikací vůči uživatelům sítě, jež 
by bylo vyvoláno monitorováním kybernetického 
prostoru (nebo i zásahem?), a to i v případech, 
kdyby toto monitorování (zásah?) proběhlo 
v souladu se zákonem. Je proto na místě zvážit, zda 
neupravit zvláštní odpovědností mechanizmus, 
který by nad rámec ObčZ či zákona č. 82/1998 Sb., 
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem umožňoval domáhat se náhrady 
škody i v případě jejího vzniku v důsledku 
monitorování kybernetického prostoru, resp. zásahu 

Akceptováno. 
Do návrhu zákona bylo na místě 
dosavadního § 16k zpracováno nové 
ustanovení, kterým bude stanovena 
zvláštní právní úprava odpovědnosti 
za škodu vzniklou v souvislosti 
s plněním úkolů Vojenského 
zpravodajství podle návrhu zákona. 
Znění § 16k (nově § 16m) je nově 
navrhováno takto:  

„§ 16m 
Náhrada škody 

 
(1) Každý, komu vznikla škoda 

v souvislosti s činnostmi Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu, má právo na 
náhradu škody.           

 
(2) Fyzické nebo právnické 

osobě se nahrazuje také škoda, která jí 
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v souladu s předkládaným zákonem. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

vznikla v důsledku realizace opatření 
přijatých Vojenským zpravodajstvím 
v zájmu provedení aktivního zásahu 
směřujícího k zastavení nebo 
odvrácení útoku nebo hrozby v rámci 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru.    

      
(3) Povinnost státu k náhradě 

škody podle odstavců 1 a 2 nevznikne, 
pokud se jedná o škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě, která 
vyvolala útok nebo hrozbu.  

 
(4) Náhradu škody podle 

odstavců 1 a 2 poskytuje a rozhoduje 
o ní Ministerstvo obrany.  
  
 (5) Právo na náhradu škody 
podle odstavců 1 a 2 je třeba uplatnit 
do tří měsíců ode dne, kdy se 
poškozený dověděl o škodě, nejpozději 
však do dvou let od vzniku škody, 
jinak toto právo zanikne.“. 
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Ministerstvo financí 
Mgr. Ing. Stanislav 
Kulhánek, tel.: 257 042 526, 
e-mail: 
stanislav.kulhanek@mfcr.cz. 

Obecně Ministerstvo financí je podle § 4 zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění 
pozdějších předpisů, ústředním správním úřadem 
zodpovědným za oblast státního rozpočtu, fiskální 
politiku a fiskální prognózy pro přípravu státního 
rozpočtu. Zásadně nesouhlasíme s uplatněným 
postupem, kdy návrh zákona spojený 
s rozpočtovými dopady nebyl v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení zaslán 
Ministerstvu financí ke stanovisku. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Připomínkovým místem napadený 
závadný postup byl v průběhu 
připomínkového řízení napraven 
vysvětlením situace telefonickým 
rozhovorem a také respektováním 
a zapracováním vypořádaných 
uplatněných připomínek. 

 Obecně V materiálu je uvedeno, že návrh zákona je spojen 
s dopadem na státní rozpočet, který nelze přesně 
určit a s ohledem na národní bezpečnost není ani 
vhodné jej uvádět. Nejsou vyčísleny výdaje pro 
žádnou z následujících oblastí: výdaje na platy 
kvalifikovaných pracovníků, výdaje na pořízení 
sofistikovaných technických prostředků, výdaje na 
potřebnou součinnost poskytovatelů sítí 
elektronické komunikace. 
Upozorňujeme, že v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. g) 
Legislativních pravidel vlády je předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet povinnou součástí 
materiálu. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Kapitola důvodové zprávy týkající se 
specifikace předpokládaného 
hospodářského a finančního dopadu 
navrhované úpravy na státní rozpočet 
byla upřesněna, a to především 
v zapracování informace, že návrh 
zákona nevyvolá žádné nové dopady 
do státního rozpočtu, neboť pro jeho 
realizaci bude využito existujících 
finančních prostředků v kapitole 
Ministerstva obrany.     

 K RIA – 
závěrečné 
zprávě 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
předkladatel uvádí, že Vojenské zpravodajství 
odhaduje pouze počáteční výdaje spojené s novou 
působností vyplývající z navrženého zákona 
na částku 300 mil. Kč ročně (viz str. 15 části V 

Akceptováno. 
RIA byla v příslušné části upravena 
tak, jak je uvedeno shora pro úpravu 
důvodové zprávy.     
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materiálu). Zároveň je zde uvedeno, že návrh 
zákona vyvolá požadavky na navýšení výdajů 
rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (viz 
str. 1 části V materiálu). 
 
Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí 
s jakýmikoliv dodatečnými požadavky na navýšení 
výdajů kapitoly státního rozpočtu 307 – 
Ministerstvo obrany. V případě přijetí zákona je 
nezbytné zajistit úhradu souvisejících výdajů 
v rámci stanovených limitů a to změnou 
rozpočtových priorit rezortu Ministerstva obrany. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16c odst. 2 
písm. b) bodu 
3 a § 16c odst. 
5 písm. d) 

V návrhu § 16c odst. 2 písm. b) bodu 3 se navrhuje, 
aby Vojenské zpravodajství předávalo zjištěné 
informace k provedení dalších opatření 
ozbrojenými bezpečnostními sbory cestou 
Ministerstva vnitra. Podobně je v § 16c odst. 5 
písm. d) uložena povinnost informovat ministra 
vnitra prostřednictvím o zásahu Vojenského 
zpravodajství proti kybernetické hrozbě. 

 
Ministr vnitra je zde stavěn do role gestora 
ozbrojených bezpečnostních sborů. Avšak 
ozbrojeným bezpečnostním sborem je kromě 
Policie ČR (§ 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
ČR, ve znění pozdějších předpisů) taktéž Celní 
správa ČR (§ 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě ČR, ve znění pozdějších předpisů), 
Vězeňská služba ČR (§ 1 odst. 2 zákona 
č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži 
ČR, ve znění pozdějších předpisů) a Generální 

Neakceptováno. 
Ustanovení § 16b odst. 2 písm. b) 
a § 16c odst. 5 písm. d) byla upravena 
s tím, že infomační povinnost bude 
stanovena vůči GŠ AČR, NÚKIB 
a Policii České republiky.        
 
    Další osoby stojící v čele 
bezpečnostních a ozbrojených sborů 
v daném případě nemusí být 
„informovanými osobami“ pro případy 
poskytování sdělení o detekci hrozby 
v kybernetickém prostoru. Pokud by 
taková hrozba vyvolala konflikt 
s přesahem zásahu podle návrhu 
zákona, nastupovaly by samozřejmě do 
postavení účastníků podle plánů 
obrany České republiky, ale v daném 
případě se jedná skutečně výlučně o 
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inspekce bezpečnostní sborů (§ 1 odst. 1 zákona 
č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Navržená 
úprava tak dle našeho názoru potlačuje roli osob 
stojících v čele těchto ozbrojených bezpečnostních 
sborů stejně tak jako roli ministra financí, ministra 
spravedlnosti a předsedy vlády. Navrhujeme zvážit 
úpravu uvedených ustanovení. 
                        Tato připomínka je doporučující. 

zajištění reakce na detekované hrozby 
osobou stojící mimo ozbrojené síly 
České republiky, jíž jsou ukládány 
zvláštní povinnosti, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu.      
 
V souvislosti s uplatněnou 
připomínkou je proto nutné vnímat 
celou koncepci návrhu zákona, která 
vychází ze znění čl. 3 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky; 
podle citovaného ustanovení 
bezpečnost České republiky zajišťují 
ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní 
sbory, záchranné sbory a havarijní 
služby, přičemž k zajištění obrany 
státu (tedy vnější bezpečnosti) jsou 
určeny ozbrojené síly (§ 3 odst. 1 
zákona č. 219/1999 Sb.), ostatní 
subjekty jsou určeny k zajišťování 
vnitřní bezpečnosti. 
Vojenskému zpravodajství je návrhem 
zákona přiznávána role podle čl. 3 
odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., tedy role státního 
orgánu, který je povinen podílet se na 
zajišťování bezpečnosti České 
republiky, v daném případě 
bezpečnosti vnější; návrhem zákona je 
Vojenskému zpravodajství stanovován 
rozsah povinností a další podrobnosti 
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plnění souvisejících úkolů.  Přesah 
vůči Ministerstvu vnitra je tedy 
přesahem vůči situacím vzniklé hrozby 
vůči vnitřní bezpečnosti, když 
současně je rovněž vždy informována 
vlády České republiky, jako orgán 
odpovědný za obranu státu a 
v podstatě jako subjekt se schopností 
koordinace činností v rámci 
ministerstev.           

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– poznámce 
pod čarou č. 21 

V návrhu zákona je poznámka pod čarou č. 21 
obsahově totožná s poznámkou č. 18 (rovněž 
odkazuje na § 97 zákona 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů). Doporučujeme v 
textu použít odkaz na poznámku č. 18, poznámku č. 
21 vypustit a následující přečíslovat. 
                       Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Odkaz na poznámku pod čarou byl 
nahrazen odkazem na poznámku pod 
čarou č. 18, současně byly 
přečíslovány poznámky pod čarou 
č. 22 až 24 jako poznámky pod čarou 
č. 21 až 23, a to včetně odkazů na ně. 
Dále byl do čl. I doplněn nový 
novelizační bod, který poznámku pod 
čarou č. 18 aktualizuje tak, aby její text 
vzhledem výčtu uvedených novelizací 
zákona č. 127/2005 Sb. nebyl 
zavádějící (v čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády je 
stanoveno, že text poznámkách pod 
čarou se zpravidla samostatně 
nenovelizuje, avšak v daném případě 
i při respektování její nenormativní 
povaze by poznámka pod čarou 
působila zmatečně, neboť výčet novel 
by představoval návod k použití 
chybného znění § 97 zákona 
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č. 127/2005 Sb., když záměrem je užití 
znění paragrafu v textové úpravě po 
schválení novely provedené návrhem 
zákona).    
Poznámka pod čarou proto byla 
upravena takto:  
 „18) § 97 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
  

K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– poznámce 
pod čarou č. 22 

U poznámky pod čarou č. 22, upozorňujeme, že při 
citaci celého zákona se používá, v případě, že zákon 
byl novelizován více než jednou, dikce „ve znění 
pozdějších předpisů". 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Poznámka pod čarou č. 22 byla 
upravena podle uplatněné připomínky.     

 K vyhlášce V názvu vyhlášky o způsobu určení výše efektivně 
vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení 
rozhraní pro připojení technických prostředků 
kybernetické obrany do sítě elektronických 
komunikací a způsobu jejich úhrady je nezbytné 
uvést čárku za letopočtem 2019. 
                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Název návrhu vyhlášky byl upraven 
podle uplatněné připomínky.  

    
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
Vít Zvánovec 
<legislativa@uoou.cz> 
tel.: 234 665 323 a 

Nad rámec 
návrhu zákona 

ÚOOÚ nespatřuje právní oporu pro „povolení“ 
ministra spravedlnosti vynechat ÚOOÚ 
z připomínkové řízení. Podle názoru ÚOOÚ to 
článek 76 odst. 1 legislativních pravidel v tomto 
případě neumožňuje pro rozpor se zákonem 

Akceptováno. 
Připomínkovým místem napadený 
závadný postup byl v průběhu 
připomínkového řízení zhojen jednak 
osobním jednáním mezi 
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605 446 175 
 

o ochraně osobních údajů. předkladatelem návrhu zákona 
a zástupci připomínkového místa, 
jednak respektováním a zapracováním 
vypořádaných uplatněných 
připomínek.     

 K části druhé – 
změna zákona 
o zpravodaj-
ských službách 

V článku II se doplňuje bod 3, který zní:  
„3. V § 12e odst. 1 se věta druhá zrušuje.“ 
Odůvodnění: 
Je odpovědností vlády, aby poslanecké sněmovně 
navrhla vhodné držitele osvědčení a je na 
poslanecké sněmovně, aby ze všech kandidátů 
vybrala ty nejlépe kvalifikované. Vzhledem 
k personální nouzi se ukazuje, že nelze naplnit 
požadavek dvojnásobného množství kandidátů, ani 
to není vhodné. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
Na úrovni náměstků bylo dohodnuto, 
že připomínka ÚOOÚ bude 
vypořádána vložením úpravy zřizující 
funkci inspektora pro kybernetickou 
obranu (viz § 16j a 16k). 
ÚOOÚ s návrhem textu obou 
ustanovení vyslovilo souhlas.  
    

 K části druhé – 
změna zákona 
o zpravodaj-
ských službách 

V článku II se doplňuje bod 4, který zní:  
„4. V § 12e odst. 2 se písmena b) a c) zrušují.“  
Odůvodnění: 
Novela č. 325/2017 Sb. zřídila s účinností od 1. 
ledna 2018 orgán nezávislé kontroly v §§ 12e–12i 
zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, čímž byl částečně naplněn 
požadavek ÚOOÚ. Pokud je známo, nebyl však 
personálně naplněn vinou nepřiměřených 
kvalifikačních předpokladů v § 12e odst. 2 písm. b) 
a c). 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  
Na úrovni náměstků bylo dohodnuto, 
že připomínka ÚOOÚ bude 
vypořádána vložením úpravy zřizující 
funkci inspektora pro kybernetickou 
obranu (viz § 16j a 16k). 
ÚOOÚ s návrhem textu obou 
ustanovení vyslovilo souhlas.  
 

 K části druhé – 
změna zákona 
o zpravodaj-
ských službách 

V článku II se doplňuje bod 5, který zní:  
„5. V § 12e odst. 2 písm. d) se slova „fyzické osoby 
pro stupeň utajení Přísně tajné“ nahrazují slovy 
„pro přístup k utajované informaci“.“ 

Akceptováno jinak.  
Na úrovni náměstků bylo dohodnuto, 
že připomínka ÚOOÚ bude 
vypořádána vložením úpravy zřizující 
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Odůvodnění: 
Ačkoliv je optimální, aby člen ONK měl prověrku 
na Přísně tajné, nemusí být možné to naplnit. Pokud 
člen ONK bude mít prověrku na nižší stupeň 
utajení, bude se moci seznamovat jen s takovými 
utajovanými informace, na které prověrku má, jak 
ÚOOÚ navrhuje níže. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

funkci inspektora pro kybernetickou 
obranu (viz § 16j a 16k). 
ÚOOÚ s návrhem textu obou 
ustanovení vyslovilo souhlas.  
 

 K části druhé – 
změna zákona 
o zpravodaj-
ských službách 

V článku II se doplňuje bod 6, který zní:  
„6. V § 12g se na konci odstavce 1 doplňují věty: 
„V působnosti orgánu nezávislé kontroly je dozor 
nad zpracováním osobních údajů zpravodajskými 
službami. Člen orgánu nezávislé kontroly se smí 
seznamovat jen s takovými utajovanými 
informacemi, které nezbytně potřebuje a na které 
má osvědčení.“  
Odůvodnění: 
V zákoně o zpravodajských službách České 
republiky chybí bližší vymezení působnosti ONK. 
V § 54 ZZOÚ odstavec 4 zní: „Dozor nad 
zpracováním osobních údajů, které provádějí soudy 
nebo státní zastupitelství podle hlavy III tohoto 
zákona nebo zpravodajské služby, stanoví jiný 
právní předpis.“ V návrhu není výslovně stanovena, 
že v působnosti ONK je dozor nad zpracováním 
osobních údajů všemi zpravodajskými službami. 
Vzhledem k uvažovanému Národnímu centru 
kybernetických operací v rámci Vojenského 
zpravodajství se jeví jako nezbytné, aby speciální 
navrhovaný § 16j měl pendant v obecné úpravě. 
Orgán nezávislé kontroly v zákoně 
o zpravodajských službách České republiky je tak 

Akceptováno jinak.  
Na úrovni náměstků bylo dohodnuto, 
že připomínka ÚOOÚ bude 
vypořádána vložením úpravy zřizující 
funkci inspektora pro kybernetickou 
obranu (viz § 16j a 16k). 
ÚOOÚ s návrhem textu obou 
ustanovení vyslovilo souhlas.  
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třeba více reformovat a rozšířit jeho působnost na 
dozor nad zpracováním osobních údajů všemi 
zpravodajskými službami. 
Připomínka naplňuje zásadu need-to-know a zavádí 
pojistku proti výkladu, že člen ONK má prověrku ze 
zákona. 
                                  Tato připomínka je zásadní. 

 K části druhé – 
změna zákona 
o zpravodaj-
ských službách 

V článku II se doplňuje bod 7, který zní:  
„7. V § 12h odst. 1 se číslovka „0,25“ nahrazuje 
číslovkou „1“.“ 
Odůvodnění: 
Není důvodné, aby členové ONK nebyli odměňováni 
na plný úvazek. 
                    Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
Na úrovni náměstků bylo dohodnuto, 
že připomínka ÚOOÚ bude 
vypořádána vložením úpravy zřizující 
funkci inspektora pro kybernetickou 
obranu (viz § 16j a 16k). 
ÚOOÚ s návrhem textu obou 
ustanovení vyslovilo souhlas.  

 K části druhé – 
změna zákona 
o zpravodaj-  
ských službách 

V článku II se doplňuje bod 8, který zní:  
„8. V § 12i se na konci odstavce 1 doplňuje věta: 
„Zaměstnanec v sekretariátu se smí seznamovat jen 
s takovými utajovanými informacemi, které 
nezbytně potřebuje a na které má osvědčení.“.“ 
Odůvodnění: 
Promítnutí připomínky č. 0 i na sekretariát. 
                    Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
Na úrovni náměstků bylo dohodnuto, 
že připomínka ÚOOÚ bude 
vypořádána vložením úpravy zřizující 
funkci inspektora pro kybernetickou 
obranu (viz § 16j a 16k). 
ÚOOÚ s návrhem textu obou 
ustanovení vyslovilo souhlas.  
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16b odst. 2 

V článku I bodu 1 v § 16b odst. 2  se za slovo 
„rozumí“ vkládají slova „pasivní a cílené“.  
Odůvodnění: 
Přirovnání na p. 6 důvodové zprávy k úsekovému 
měření rychlosti na silnicích ukazuje spornost takto 
formulovaného opatření, neboť lze mít za to, že 
paušální předpoklad, že všichni řidiči porušují 
zákon, je protiústavní, cf. nález ÚS R. P. v. finanční 

Akceptováno. 
Od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru 
bylo zcela upuštěno s tím, že nově je 
činnost VZ podle návrhu zákona 
založena na cílené detekci jevů 
nasvědčujících o kybernetickém útoku 
nebo hrozbě. Tato úprava je pro 
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úřad v Jablonci nad Nisou z 18. 11. 2008, sp. zn. 
I. ÚS 1835/07, NALUS 60800. Lidově se tato 
praktika označuje jako „velrybářství“, angl. fishing 
expedition. Příkaz „nepřetržité vyhodnocování 
neadresných dat v kybernetickém prostoru“ se 
proto jeví jako příliš invasivní. Předkladatel sice v 
navrhovaném § 16b odst. 2 poskytuje záruky, ale 
neuvádí však jeden ze základních znaků efektivního 
zpracování dat, totiž že k monitorování musí 
docházet až na základě vyhodnocení 
zaznamenaných a aktuálních hrozeb. Místo 
plošného by monitorování mělo být cílené, nemělo 
by být výlučně proaktivní, nýbrž v zásadě reaktivní. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

ochranu osobních údajů jednoznačná, 
předvídatelná a vyhovuje kritériím pro 
tuto oblast stanovených ESLP.  
Úprava je navrhována takto:  
 

„§ 16a      
Činnosti Vojenského zpravodajství, 

jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém 

prostoru      
 

(1) Vojenské zpravodajství za 
podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
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jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
vyhodnocování  
a) informací a dat, které Vojenské 

zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
orgány, nebo  

d) dalších skutečností způsobilých 
ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  

  
(4) Vojenské zpravodajství se při 
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plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).“. 
 

 „§ 16c 
Prostředky využívané Vojenským 

zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
se podílí na zajišťování obrany státu 

v kybernetickém prostoru a 
podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
využívá nástroje detekce, které jsou 
umísťovány na určených bodech 
veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
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zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2  zaznamenává 
metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  

 
(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 

 
(4) Nástroje detekce nesmí být 

využito pro provádění odposlechů 
a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 
(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
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výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.“. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16g odst. 3 

V článku I bodu 1 v § 16g odst. 3 věta první zní: 
„Má-li ministerstvo obrany poznatek 
od zpravodajské služby cizí moci nebo vyhodnotilo-
li tak hrozbu, vydá k zajištění účelu podle odstavce 
1 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 po dobu 
trvání hrozby umístění a provozování tohoto 
zařízení.“  
Odůvodnění: 

Akceptováno částečně.  
Vzhledem k dalším úpravám 
v jednotlivých bodech návrhu zákona 
a s přihlédnutím k dalším uplatněným 
připomínkám a na základě připomínek 
ČTU a OKOM Úřadu vlády České 
republiky bylo ustanovení § 16g odst. 
3 upraveno takto s tím, že nově úprava 
provedena v § 16d: d 

    
„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
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Navrhovaný § 16b odst. 2 a § 16g je třeba 
formulovat takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že 
bude přihlíženo k invasivnosti použitých prostředků 
jako je plošný dozor nad telekomunikačním 
provozem k zásahu do soukromí a důvěrnosti 
komunikace uživatelů Internetu. Opačně v partii IV. 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
ústavním pořádkem České republiky, p. 9. 
S rozvojem elektronické komunikace a její globální 
penetrací budou téměř na denní bázi vynalézány 
a odhalovány hrozby nové. Omezující podmínky 
před umístěním sondy jsou však nicméně silně 
žádoucí a vhodnou zárukou právního státu. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

detekce a identifikace 
 

(1) Ministerstvo obrany 
požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
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povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 
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 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“.    

K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16g odst. 3 

V článku I bodu 1 v § 16g odst. 3 část věty druhé 
před středníkem zní: „Rozhodnutí podle věty první 
obsahuje odůvodnění, které je utajovanou 
informací“.  
Odůvodnění: 
V připomínce č. 0 se navrhuje, aby rozhodnutí bylo 
vždy vydáno pouze na základě přezkoumatelného 
podkladu. Je přitom pochopitelné, že důvody musejí 
být utajovány. 
                            Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
K vypořádání této připomínky viz 
shora – nově navrhované znění § 16d.  
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16h 

V článku I bod 1 se § 16h zrušuje.  
Odůvodnění: 
Zpravodajské služby nepodléhají ani GDPR, ani 
JHAD, nýbrž hlavě IV (§§ 43–49) návrhu zákona 
o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“). 
Regulace zpracování údajů v návrhu je velice 

Akceptováno částečně. 
Data získána Vojenským 
zpravodajstvím pro provádění 
pasivního a cíleného vyhodnocování 
kybernetického prostoru nebudou daty 
zpracovávanými Vojenským 
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rudimentární. Místo toho postačí obecná. 
Zejména nelze souhlasit s odstavcem 2, který by 
znemožňoval účinnou kontrolu. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

zpravodajstvím jako zpravodajskou 
službou, ale jako státním orgánem 
s povinností podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky ve 
smyslu čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb.; v tomto smyslu se 
bude jednak o zpracování údajů podle 
části čtvrté zákona o zpracování 
osobních údajů, a to s výhradou použití 
výluky § 43 odst. 1 tohoto zákona. 
Proto v § 16h (nově § 16i)  byl zrušen 
odstavec 1, jehož účel je plně obsažen 
v § 46 a § 47 zákona o zpracování 
osobních údajů, s využitím aplikace 
§ 48 a 49 téhož zákona pak byl § 16i 
upraven takto:  

„§16i 
Neslučitelnost použití dat k jiným 

účelům 
 
Data a informace získané 

Vojenským zpravodajstvím při 
provádění cílené detekce a identifikace 
mohou být použita výlučně pro účely 
zabezpečování činností, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu.“.    

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16i 

V článku I bodu 1 se v § 16i na konci odstavce 1 
doplňuje věta: „Orgán nezávislé kontroly předkládá 
vládě a poslanecké sněmovně jednou ročně 
podrobnou zprávu o kontrole monitorování 
kybernetického prostoru.“.  
 

Akceptováno. 
Znění §16i  odst. 2 (nově § 16h 
odst. 2) bylo upraveno v rámci nové 
koncepce kontrolních činností takto: 
tak, jak je dálo uvedeno, 
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Odůvodnění: 
Zpráva vládě by měla mít pendant ve zprávě ONK, 
a to jak vládě, tak poslanecké sněmovně. Exekutiva 
je jako nositel odpovědnosti za počínání 
zpravodajských služeb nepominutelná. 
Předkladatel by měl rovněž zvážit, zda nedoplní 
povinnost, aby ONK informoval ministra obrany. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

„(2) Orgán nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb České 
republiky (dále jen „orgán nezávislé 
kontroly“) podle zákona 
o zpravodajských službách České 
republiky předkládá vládě, poslanecké 
sněmovně a ministru obrany 
podrobnou zprávu o kontrole činností 
a opatření, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
a to vždy neprodleně po jejím 
provedení.“. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16j 

V článku I bodu 1 je v § 16j odstavec 2 nezbytné 
přepracovat.  
Odůvodnění: 
Je nezbytné sladit zájmy služby a účinnost kontroly. 
Paušální vyloučení živých věcí z dozoru ONK by, 
zejména za předpokladu průběžné likvidace 
dokumentace ke kontrolám včetně získaných nebo 
jinak zpracovaných osobních údajů, účinný dozor 
ohrozilo. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Připomínkové místo neformulovalo 
svoji připomínku tak, jak to vyžaduje 
čl. 8 odst. 6, resp. čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, což 
zpracovateli neumožňuje posoudit 
připomínku podle navrženého nového 
znění § 16j odst. 2, ale pouze 
respektovat její účel vyplývající 
z odůvodnění připomínky.   
Účel připomínky však byl zohledněn 
při novém formulování normativní 
úpravy oblasti kontroly:           

„§ 16l 
Kontrola činností, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 

obrany státu v kybernetickém 
prostoru, a prověřování 
souvisejících opatření 
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(1) Provádí-li vláda, 

Poslanecká sněmovna nebo orgán 
nezávislé kontroly kontrolu činností a 
opatření Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, je 
Vojenské zpravodajství povinno 
kontrolujícímu předložit zejména  
a) záznamy podle § 16h a  
b) další zprávy, které jsou nezbytné 

pro zjištění skutečného stavu v 
rozsahu nezbytném pro dosažení 
účelu kontroly.  

     
(2) Kontrolující podle odstavce 

1 jsou oprávněni kdykoliv požádat o  
a) přístup k auditním záznamům 
provozu nástroje detekce, 
b) přístup ke spisové dokumentaci 

vedené ve věci rozhodování o 
umístění nástroje detekce, nebo     

c) poskytnutí dalších informací a dat 
souvisejících s předmětem kontroly.   

 
(3) Kontrolující je při 

provádění kontroly povinen šetřit 
práva a oprávněné zájmy Vojenského 
zpravodajství, stejně jako třetích osob, 
kterým byly v souvislosti 
s prováděním činností Vojenského 
zpravodajství podle této části zákona 
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uloženy povinnosti.      
 
(4) Orgán nezávislé kontroly 

může vykonávat kontrolní činnost 
podle odstavce 1 také na základě 
podnětu právnické nebo podnikající 
fyzické osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, jíž byla 
uložena povinnost zřídit a zabezpečit 
rozhraní pro připojení nástroje detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování tohoto nástroje, nebo 
Českého telekomunikačního úřadu, a 
to včetně kontroly dodržování 
základních práv a svobod. V případě, 
že orgán nezávislé kontroly na základě 
kontroly provedené z podnětu   
právnické nebo podnikající fyzické 
osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací podle věty 
první zjistí, že činností Vojenského 
zpravodajství, jíž se podílí na 
zajišťování obrany státu, došlo 
k protiprávnímu zásahu do základních 
práv a svobod, obdrží jím 
vypracovanou písemnou zprávu24) 

rovněž tato osoba.       
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(5) Kontrolní řád se na kontrolu 

činnosti Vojenského zpravodajství 
podle této části zákona nepoužije. 

 
(6) Na prověřování opatření 

přijímaných Vojenským 
zpravodajstvím v zájmu zabezpečování 
činností, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
Ministerstvem obrany se použije 
ustanovení § 41 zákona o zajišťování 
obrany České republiky obdobně.“. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 3 

V článku I se bod 3 označuje jako bod 2. 
Odůvodnění: 
Písařská chyba. 
                    Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak.  
Část první nově obsahuje pouze jeden 
novelizační bod.   

 K předkládací 
zprávě 

V předkládací zprávě se slovo „sil“ nahrazuje 
slovem „operací“. 
Odůvodnění: 
Zjevně se má jednat o Národní centrum 
kybernetických operací, nikoliv sil. 
                    Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
Akční plán k Národní strategii 
kybernetické bezpečnosti České 
republiky na období let 2015 až 2020, 
na který je v předkládací zprávě 
odkazováno, pro cíl „Průběžně 
navyšovat technologické a organizační 
předpoklady k aktivnímu odvracení 
(potlačení) kybernetických útoků“ 
stanoví úkol C. 9.01, a to takto: 
„V rámci Vojenského zpravodajství 
vytvořit Národní centrum 
kybernetických sil (NCKS), které …“. 
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V souvislosti s uplatněnou 
připomínkou pak bude návrh zákona 
jak v důvodové zprávě, tak 
v předkládací zprávě, doplněn 
o informaci, že od srpna 2018, kdy 
byla uveřejněna Strategie kybernetické 
obrany České republiky, bylo Národní 
centrum kybernetických sil (NCKS) 
přejmenováno na Národní centrum 
kybernetických operací (NCKO).    

    
Český telekomunikační 
úřad 
Mgr. Šárka Němečková, 
ředitelka odboru 
legislativního a právního, 
tel. č. 224 004 620, 
e-mail: nemeckovas@ctu.cz. 

Obecně  Z Materiálu není jednoznačné, k jakým sítím se 
monitorování kybernetického prostoru podle 
navrhovaného § 16b odst. 2 zákona o Vojenském 
zpravodajství vztahuje, když např. v návrhu § 16a 
odst. 2 písm. b) zákona o Vojenském zpravodajství 
je uvedeno cit. „monitorování veřejných 
komunikačních sítí a služeb elektronických 
komunikací (dále jen „monitorování kybernetického 
prostoru“) podle § 16b odst. 2“. Z návrhu § 16b 
odst. 3 zákona o Vojenském zpravodajství pak 
vyplývá, že sondy mají být umísťované v sítích 
elektronických komunikací za podmínek 
stanovených tímto zákonem, tj. v jakýchkoli sítích 
elektronických komunikací, nikoli jen veřejných 
komunikačních sítích. Povinnost podle 
navrhovaného § 98a zákona o elektronických 
komunikacích je vztažena k právnické nebo 

Akceptováno. 
Celý návrh zákona byl podroben 
terminologické revizi tak, aby bylo 
ve smyslu čl. 40 Legislativních 
pravidel vlády jednotně užíváno jak 
zákonem zavedených pojmů, tak 
i termínů stanovených pro danou 
oblast jinými právními předpisy; 
pro návrh zákona bylo využito 
terminologie stanovené pro obdobné 
účely zákonem o elektronických 
komunikacích (viz např. § 97 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb.), a to tak, aby 
bylo zřejmé, že pro dosažení účelu 
návrhu zákona bude využíváno 
„veřejných komunikačních sítí“ 
a veřejně dostupných služeb 

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

mailto:nemeckovas@ctu.cz


  

217 
 

podnikající fyzické osobě zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací, tj. povinnost je 
vztažena rovněž k jakékoli síti elektronických 
komunikací, tj. i k neveřejné síti elektronických 
komunikací. 
 
ČTÚ tak navrhuje upravit text Materiálu tak, aby 
byl konzistentní a bylo jednoznačné, k jakým sítím 
má být monitorování kybernetického prostoru ve 
smyslu navrhovaného § 16b odst. 2 zákona 
o Vojenském zpravodajství prováděno. 
                                Tato připomínka je zásadní. 

elektronických komunikací“ (tedy 
nikoliv sítí a služeb, které nejsou 
veřejně dostupné). 
 
Na základě v připomínce namítané 
terminologické nejednotnosti bylo 
provedeno pro všechny části návrhu 
zákona sjednocení předmětných 
pojmů, a to, s využitím slov „veřejná 
komunikační síť a veřejně dostupná 
služba elektronických komunikací“.  
 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16b odst. 2 

Předkladatel v rámci nově navrhovaného oprávnění 
Vojenského zpravodajství monitorovat 
kybernetický prostor vymezuje rozsah tohoto 
oprávnění v navrhovaném § 16b odst. 2 
o Vojenském zpravodajství tak, že: 
„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 

Akceptováno. 
Na základě uplatněných připomínek 
předkladatel návrhu zákona upustil 
od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru, 
stejně tak nebudou sledována 
neadresná data.   
Po upřesňujících konzultacích 
a stanovení nové architektury 
technického řešení vyhodnocování 
jevů, vypovídajících o existenci nebo 
potenciálu vzniku skutečnosti 
útočících nebo jinak ohrožujících 
zájmy státu při zajišťování jeho 
obrany, je nově navrhováno řešení 
využívající pasivního a cíleného 
vyhodnocování kybernetického 
prostoru, a to v § 16a a v § 16c takto:      
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života“. 
 
Monitorování kybernetického prostoru Vojenským 
zpravodajstvím je tedy podle tohoto navrženého 
ustanovení definováno jako nepřetržité 
vyhodnocování neadresných dat v kybernetickém 
prostoru. V druhé větě daného ustanovení je potom 
obsaženo negativní vymezení, tj. co není součástí 
monitorování. 
 
Pozitivní vymezení monitorování kybernetického 
prostoru Vojenským zpravodajstvím je tak 
vymezeno velice obecně. Ideálním řešením by bylo 
stanovit konkrétním výčtem, jaká data mohou být 
vyhodnocována, resp. jaké informace smí sonda 
sbírat, nicméně tento požadavek nelze zřejmě, 
i s ohledem na neustálý vývoj kybernetických 
hrozeb apod., taxativním výčtem postihnout.  
 
ČTÚ tedy navrhuje v rámci zvláštní části důvodové 
zprávy k Materiálu vymezit, co se rozumí pojmem 
„neadresná data“, když tento pojem dosud není 
v právních předpisech definován a alespoň uvést 
konkrétních příklady dat, která by měla být 
na základě návrhu sbírána.  
                             Tato připomínka je zásadní. 

„§ 16a      
Činnosti Vojenského zpravodajství, 

jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém 

prostoru      
 

(1) Vojenské zpravodajství za 
podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
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zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
vyhodnocování  
a) informací a dat, které Vojenské 

zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
orgány, nebo  

d) dalších skutečností způsobilých 
ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  

  
(4) Vojenské zpravodajství se při 

plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
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c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).  
… 

§ 16c 
Prostředky využívané Vojenským 

zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
se podílí na zajišťování obrany státu 

v kybernetickém prostoru a 
podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
využívá nástroje detekce, které jsou 
umísťovány na určených bodech 
veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2 zaznamenává 
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metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  

 
(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 

 
(4) Nástroje detekce nesmí být 

využito pro provádění odposlechů 
a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 
(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
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integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.“.    

 
• V části třetí je pak také 

upraveno znění § 98a odst. 1 zákona 
o elektronických komunikacích, a to 
takto:   

„(1) Právnická nebo podnikající 
fyzická osoba zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací je povinna 
na základě rozhodnutí vydaného 
Ministerstvem obrany podle zákona 
o Vojenském zpravodajství70) zřídit 
a zabezpečit v určených bodech jí 
provozované sítě rozhraní pro 
připojení nástroje detekce 
umožňujícího provádět detekci 
kybernetických útoků a hrozeb podle 
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zákona o Vojenském 
zpravodajství71).“. 

 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16f odst. 3 
písm. a) 

V návrhu § 16f odst. 3 písm. a) zákona 
o Vojenském zpravodajství je uvedeno, že 
monitorování kybernetického prostoru nesmí 
omezovat nebo narušovat neutralitu sítí 
elektronických komunikací. Z Materiálu ani 
z doprovodných dokumentů však není zřejmé, co se 
rozumí neutralitou sítí elektronických komunikací. 
Zákon o elektronických komunikacích a ani jiné 
relevantní předpisy s tímto pojmem nepracuje. Není 
tedy ani zřejmé, zda se např. má jednat o „síťovou 
neutralitu“ ve smyslu přístup k otevřenému 
internetu podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 
kterým se stanoví opatření týkající se přístupu 
k otevřenému internetu a mění směrnice 
2002/22/ES o univerzální službě a právech 
uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu 
ve veřejných mobilních komunikačních sítích 
v Unii apod.  
 
ČTÚ tedy navrhuje ve smyslu této připomínky 
navrhované ustanovení a důvodovou zprávu k němu 
upravit.  
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  
Připomínkou dotčené ustanovení bylo 
vzhledem k výše uvedené změně 
koncepce návrhu zákona zrušeno.     
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 K části první – 
změna zákona 
o Vojenském 
zpravodajství - 
§ 16g odst. 3 

V navrhovaném § 16g odst. 1 zákona o Vojenském 
zpravodajství je uvedeno (zjednodušeně), že 
Vojenské zpravodajství je oprávněno požadovat 
zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení sond 
umožňujících monitorování kybernetického 
prostoru. V § 16g odst. 3 je uvedeno, že 
Ministerstvo obrany k zajištění účelu podle 
odstavce 1 vydá rozhodnutí, jímž uloží povinnost 
zabezpečit rozhraní pro připojení sond určených 
k monitorování kybernetického prostoru. 
 
Vzhledem k tomu, že dané oprávnění Vojenského 
zpravodajství má vzniknout na základě rozhodnutí 
Ministerstva obrany, musí být i v rozhodnutí 
Ministerstva obrany uložena povinnost zřídit 
a zabezpečit dané rozhraní. 
 
ČTÚ tak navrhuje v navrhovaném § 16g odst. 3 
zákona o Vojenském zpravodajství doplnit možnost 
Ministerstva obrany uložit rozhodnutím i povinnost 
zřídit rozhraní pro připojení sond umožňujících 
monitorování kybernetického prostoru. 
                             Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Znění § 16g odst. 1 (nově § 16d) je 
v souladu s uplatněnou připomínkou 
upraveno takto:  

„§ 16d 

Zajištění podmínek cílené 
detekce a identifikace 

 
(1) Ministerstvo obrany 

požaduje od právnické nebo 
podnikající fyzické osoby zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, aby zřídila 
a zabezpečila v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační sítě 
rozhraní pro připojení nástroje detekce.  

  
(2) Základní charakteristiky 

veřejných komunikačních sítí 
využitelných pro umístění nástrojů 
detekce z hlediska zajištění důležitých 
zájmů státu stanoví Ministerstvo 
obrany v ústředním plánu obrany 
státu20). 

 
(3) K plnění povinnosti podle 

odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany 
na základě návrhu Vojenského 
zpravodajství vypracovaného jako 
opatření k zajištění závěrů jím 
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plněných povinností stanovených v 
§ 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž 
právnické nebo podnikající fyzické 
osobě zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací uloží 
povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní 
pro připojení nástrojů detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování těchto nástrojů.  

 
              (4) Rozhodnutí podle 
odstavce 3 musí vedle náležitostí 
stanovených správním řádem 
obsahovat také  
a) určení doby, po kterou má být 
nástroj detekce v určeném bodě 
provozován, a  
b) lhůtu, ve které je právnická nebo 

podnikající fyzická osoba zajišťující 
veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací 
povinna v určených bodech jí 
zajišťované veřejné komunikační 
sítě zřídit rozhraní pro připojení 
nástroje detekce.  

 
             (5) Lhůta podle odstavce 4 
písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, 
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Ministerstvo obrany ji však může na 
návrh Vojenského zpravodajství 
prodloužit.     
 
           (6) Rozklad proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 

     
 (7) Před vydáním rozhodnutí 
podle odstavce 3 je Vojenské 
zpravodajství povinno posoudit, zda 
připojení nástroje detekce samo o sobě 
není bezpečnostním rizikem, 
popřípadě zda je možné důsledky 
takového bezpečnostního rizika 
přijmout jako akceptovatelné 
vzhledem k účelu připojení 
konkrétního nástroje detekce. 
Dokument obsahující závěry takového 
posouzení je podkladem pro vydání 
rozhodnutí podle odstavce 3 
a z důvodu ochrany utajovaných 
informací se uchovává odděleně mimo 
spis.“. 
 
(Obdobně pak v bodě 4 části třetí 
návrhu zákona.)  
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 K části třetí – 
změna zákona 
o elektronick- 
kých 
komunikacích 
– bodu 3, § 10 
odst. 1 písm. o) 

Na základě doplnění § 10 odst. 1 písm. o) zákona 
o elektronických komunikacích má být ČTÚ 
zmocněn k tomu, aby všeobecným oprávněním 
stanovil konkrétní podmínky týkající se kromě 
jiného také plnění povinností podle nově 
navrhovaného § 98a zákona o elektronických 
komunikacích. ČTÚ v souvislosti s daným návrhem 
upozorňuje, že dne 20. prosince 2018 vstoupila 
v platnost směrnice Evropského Parlamentu 
a Rady 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou 
se stanoví evropský kodex pro elektronické 
komunikace (dále jen „Kodex pro elektronické 
komunikace“). V současné době probíhá příprava 
transpozice Kodexu pro elektronické komunikace, 
která je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Článek 13 Kodexu pro elektronické komunikace 
stanoví, že všeobecné oprávnění pro zajišťování sítí 
nebo poskytování služeb elektronických 
komunikací a práva na užívání rádiového spektra 
a práva na užívání číslovacích zdrojů mohou 
podléhat pouze podmínkám uvedeným v příloze I.  
V příloze I Kodexu pro elektronické komunikace je 
pak obsažen taxativní výčet podmínek, které lze 
v rámci všeobecného oprávnění ve smyslu čl. 13 
Kodexu pro elektronické komunikace stanovit. 
ČTÚ však v příloze I ke Kodexu pro elektronické 
komunikace takovou podmínku, která by 
odpovídala povinnostem nově stanoveným § 98a 
a mohla být spojena s všeobecným oprávněním, 
nenalézá. 
Na základě výše uvedeného se ČTÚ domnívá, že by 
navrhované doplnění § 10 odst. 1 písm. o) zákona o 

Akceptováno. 
V části třetí návrhu zákona byl bod 1  
zrušen.   
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elektronických komunikacích, resp. stanovení 
podmínek plnění povinností podle navrhovaného § 
98a ve všeobecném oprávnění, mohlo být v rozporu 
s Kodexem v elektronických komunikacích. 
V takové případě ČTÚ navrhuje dané doplnění § 10 
odst. 1 písm. o) zákona o elektronických 
komunikacích z Materiálu bez náhrady vypustit. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

 K části třetí – 
změna zákona 
o elektronic- 
kých 
komunikacích 
– bodu 3, § 108 
odst. 1  
písm. m) 

Na základě navrhovaného doplnění § 108 
odst. 1 písm. m) zákona o elektronických 
komunikací by měl ČTÚ ověřovat technické 
a provozní podmínky stanovené pro sondy nově 
navrhovanými § 16f a 16g zákona o Vojenském 
zpravodajství.  
 
Z takto vymezeného rozsahu nové působnosti ČTÚ 
není zřejmé, jaké technické a provozní podmínky 
stanovené pro sondy mají být ověřovány, když 
podle názoru ČTÚ v navrhovaných § 16f a 16g 
zákona o Vojenském zpravodajství takové 
technické a provozní podmínky pro sondy 
stanovené nejsou. 
 
Současně není ČTÚ zřejmé, co by mělo být 
výsledkem takového ověření prováděného ČTÚ, 
když v § 16f jsou stanoveny podmínky výkonu 
činnosti Vojenského zpravodajství a v § 16g 
stanoveny podmínky pro umístění sond Vojenským 
zpravodajstvím na základě rozhodnutí Ministerstva 

Akceptováno. 
V části třetí návrhu zákona byl bod 3 
zrušen.  
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obrany. Nelze tak z Materiálu dovodit, co by mělo 
být výsledkem takového ověřování plnění 
povinností Vojenského zpravodajství prováděného 
ČTÚ, resp. jakým způsobem by mělo být takové 
ověřování dále využito. V případě § 16g by se pak 
fakticky jednalo o přezkum rozhodnutí Ministerstva 
obrany ze strany ČTÚ, přičemž tato kompetence 
ČTÚ nenáleží a ani náležet nemůže.   
 
Současně není ani v Materiálu s touto navrhovanou 
kompetencí ČTÚ spojeno adekvátní opatření 
v personální oblasti ČTÚ. Rovněž je potřeba 
upozornit, že z tohoto pohledu není předmětný 
návrh rozpočtově neutrální vůči kapitole ČTÚ 
ve státním rozpočtu. Tuto skutečnost však 
doprovodné dokumenty k Materiálu nikterak 
nereflektují. 
 
ČTÚ tak na základě výše uvedeného neshledává 
doplnění dané působnosti ČTÚ důvodným 
a navrhuje předmětné doplnění § 108 odst. 1 
písm. m) zákona o elektronických komunikacích 
z Materiálu vypustit, případně stanovit jiný 
mechanismus ověřování plnění daných povinností 
Vojenského zpravodajství. 
                              Tato připomínka je zásadní. 
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Hospodářská komora 
České republiky 

Obecně Ochrana kybernetického prostoru České republiky 
je klíčový veřejný a státní zájem dotýkající se 
národní bezpečnosti. Všechny zúčastněné subjekty, 
jejichž veřejné, obchodní i soukromé aktivity se 
odehrávají v kyberprostoru, usilují o minimalizaci 
rizik, které souvisí s kybernetickým světem – 
i v rámci dopadů online aktivit do světa reálného.  
Navrhovaná novela zákona o Vojenském 
zpravodajství, ani úprava zákona o elektronických 
komunikacích snahy o zajištění bezpečného 
kyberprostoru zásadním způsobem neposiluje; 
naopak – může výrazně ohrozit zajištění 
kybernetické bezpečnosti sítí poskytovatelů 
internetového připojení, a tím přináší potenciálně 
nové hrozby a případná rizika, kterým bude potřeba 
čelit. Řešení představované novelou může mít 
ve většině případů zásadní negativní dopady 
na zajištění ochrany osobních údajů, komunikaci 
a soukromí uživatelů internetu.  
                          Tato připomínka je doporučující. 

  Připomínka byla vzata na vědomí 
(změna koncepce navrhovaného 
řešení).  

 Obecně NESOULAD S LEGISLATIVOU EU – podle 
rozhodnutí Soudního dvora EU o zrušení směrnice 
ohledně Data Retention je plošný sběr provozních 
a lokalizačních údajů zakázaným zásahem 
do základních práv občanů EU. 
                         Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Od plošného monitoringu veřejných 
komunikačních sítí bylo upuštěno.   
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 Obecně NESOULAD S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM – návrh 
také porušuje práva na ochranu soukromí 
a listovního tajemství v ČR, existuje reálné riziko 
jejich prolomení (není totiž technicky možné 
provádět monitorování provozu bez nahlédnutí 
dovnitř takového provozu); návrh říká, že činností 
Vojenského zpravodajství nesmí být narušena 
důvěrnost obsahu zprávy - to neznamená záruky, že 
zpráva nemůže být pověřenou osobou přečtena; 
                          Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Nová koncepce návrhu zákona 
předpokládá využití detekování 
existence jevů nasvědčujících 
o existenci hrozby nebo přímého útoku 
v kybernetickém prostoru, a to na 
základě jednoznačně vymezených 
kritérií technického zadání; tato  
koncepce vylučuje narušení důvěrnosti 
obsahu zpráv. 

 Obecně NESOULAD S VNITROSTÁTNÍM PRÁVEM – 
návrh je v rozporu s povinnostmi vyplývajícími 
ze zákona o elektronických komunikacích 
(povinnost zajištění bezpečnosti a integrity sítí, 
§ 98), zákona o kybernetické bezpečnosti 
a krizového zákona. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 Tato otázka byla kromě jiných 
konzultována se zástupci NÚKIB 
a ČTÚ, kteří připomínkou namítané 
porušení zákona o elektronických 
komunikacích v návrhu zákona 
nespatřují.         

 Obecně VYLOUČENÍ KLÍČOVÝCH ORGÁNŮ 
Z JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ – např. NÚKIB, 
který má za povinnost dotčené povinné subjekty 
a/nebo subjekty KII o kyberbezpečnostním 
incidentu informovat, může být novelou vyloučen 
z informačního řetězce a obranného procesu (stejně 
tak nadřízený subjekt – premiér); k zajištění 
ochrany osobních údajů příslušný orgán (ÚOOÚ) je 
vyloučen z legislativního procesu (připomínkového 
řízení). 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Pro přijímání opatření k odvrácení 
nebo zastavení jevů v kybernetickém 
prostoru nasvědčujících o ohrožení 
zájmů státu při jeho obraně bylo na 
základě připomínek zvoleno jiné 
řešení, než které je uvedeno v § 16c 
odst. 1 písm. e), a to v souvislosti 
s upuštěním od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru. 
Nově je na základě cíleného 
a pasivního sledování vybraných jevů 
v kybernetickém prostoru prováděno 
vyhodnocování dopadů působení 
těchto jevů a na jeho základě budou 
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přijímána opatření (předání informací 
ozbrojeným silám České republiky, 
vytvoření pracovní skupiny s dalšími 
zpravodajskými službami, NÚKIBem      
apod., přijatí specifických opatření 
podle přesahu účinků dopadů 
do vnitřní bezpečnosti státu …).  
Pokud by však v ojedinělých případech 
časová naléhavost provedení zastavení 
nebo odstranění účinků kybernetického 
útoku nebo hrozby vyvolala 
nezbytnost okamžitého zásahu 
Vojenským zpravodajství, jsou nově 
nastavena kritéria pro možnost 
provedení aktivního zásahu, a to takto 
v § 16e:  
 

„§ 16e 
Oprávnění provést aktivní zásah 

v kybernetickém prostoru 
 
 

(1) Vojenské zpravodajství 
v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
zásah k jejich neprodlenému zastavení 
nebo odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
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oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitých zájmů 
státu ve značném rozsahu, 

b) útok nebo hrozba směřující proti 
důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení. 

                                             
(3) K provedení aktivního 

zásahu je Vojenské zpravodajství 
oprávněno pouze po předchozím 
souhlasu ministra obrany. 

  
(4) O zahájení aktivního zásahu 

Vojenské zpravodajství bezodkladně 
informuje vládu, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
a ostatní zpravodajské služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
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obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 

e) ostatní zpravodajské služby.  
 
   (6) Pro obsah předávané 

informace podle odstavce 5 se 
využije § 16h odst. 2 obdobně.  

 
 (7) Vojenské zpravodajství 

může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu. …“.      
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Úřad pro ochranu osobních údajů své 
připomínky k návrhu zákona 
standardní cestou uplatnil, jím 
vznesené připomínky byly řádně 
vypořádány a jsou zapracovány 
v návrhu zákona. 

 Obecně ROZPOR V KOMPETENCÍCH – návrh zákona 
směřuje na zajištění pasivní kybernetické obrany 
a aktivní kybernetické obrany – zpravodajská 
činnost (monitoring datového provozu) není pasivní 
kybernetická obrana, plánovaná aktivní obrana musí 
být jasně v kompetenci Armády ČR. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Návrh zákona nestanovuje 
Vojenskému zpravodajství povinnosti 
jako zpravodajské službě, ale jako 
státnímu orgánu, který se 
ve stanoveném rozsahu podílí 
na zajišťování obrany České republiky 
(viz čl. 3 odst. 2 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o zajišťování 
bezpečnosti České republiky  -  „(2) 
Státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a právnické 
a fyzické osoby jsou povinny se podílet 
na zajišťování bezpečnosti České 
republiky. Rozsah povinností a další 
podrobnosti stanoví zákon.“).  V tomto 
smyslu je tedy i aktivní zásah 
v kybernetickém prostoru zcela 
zákonným postupem, který je 
koneckonců prováděn v koordinaci 
s ozbrojenými silami České republiky 
jako subjekty určenými k zajišťování 
obrany státu a dalšími státními orgány, 
ale i právnickými a fyzickými 
osobami.  
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 Obecně TECHNICKÁ NEKOMPABILITA – návrh zákona 
nedefinuje technické parametry tzv. sondy, která má 
být umístěna do sítí operátorů; nelze zaručit, že 
takový prvek bude možné bezpečně zapojit, zajistit 
a řídit, je velmi pravděpodobné, že předpokládané 
výpadky budou ohrožovat poskytované služby. 
                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  
Koncepce návrhu zákona byla 
změněna tak, jak je uvedeno výše, 
s čímž souvisí také upuštění 
od používání sond umísťovaných 
na určených bodech veřejných sítí 
elektronických komunikací.  
 
Nově jsou pro oblast cílené detekce  
stanovovány nástroje detekce, a to 
takto:    

„§ 16a      
Činnosti Vojenského zpravodajství, 

jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém 

prostoru      
 

 
(1) Vojenské zpravodajství za 

podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
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podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
vyhodnocování  
a) informací a dat, které Vojenské 

zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
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orgány, nebo  
d) dalších skutečností způsobilých 

ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  

  
(4) Vojenské zpravodajství se při 

plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).  
 

… 
 

§ 16c 
Prostředky využívané Vojenským 

zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
se podílí na zajišťování obrany státu 

v kybernetickém prostoru a 
podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
využívá nástroje detekce, které jsou 
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umísťovány na určených bodech 
veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2  zaznamenává 
metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  

 
(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 

 
(4) Nástroje detekce nesmí být 
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využito pro provádění odposlechů 
a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 
(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.“. 
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 Obecně NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI A INTEGRITY SÍTÍ 
– jakýkoliv „cizí“ prvek implementovaný 
do komunikační sítě představuje potencionální 
bezpečnostní riziko, které může ohrozit nastavené 
služby, zejména povinnost zejména přenášet zprávy 
a data bez zásahu. 
                                Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Umístění nástrojů detekce ve 
veřejných sítích elektronických 
komunikací bylo z pohledu analýzy 
rizik pro síť konkrétního provozovatele 
(správce) konzultováno se zástupci 
NÚKIB se závěrem, že riziko pro 
provozovanou síť elektronických 
komunikací jednak bude velmi malé, 
jednak bude proporcionálně přiměřené 
ochraně veřejného zájmu na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru. 
Provozovatel (správce) veřejné sítě 
elektronických komunikací navíc bude 
disponovat všemi nástroji pro ochranu 
svých práv, a to jak co do uplatnění 
náhrad případně vzniklé škody, tak co 
do možnosti dovolení se ochrany práv 
soudní cestou.           

 Obecně VÝZNAMNÉ ZVÝŠENÍ RIZIKA NAPADENÍ – 
s novými implementovanými prvky zpravodajských 
služeb, sondami, se sítě poskytovatelů 
internetového připojení stanou častějším 
a usilovnějším cílem akcí kybernetických útočníků 
zejména zvenčí, obrana proti těmto útokům 
s ohledem na nové, neznámé a dle zákona pro 
povinný subjekt nedotknutelné prvky v síti bude 
výrazně komplikovaná až nemožná. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Koncepce zajišťování obrany České 
republiky v kybernetickém prostoru již 
v současné době představuje soubor 
opatření, mezi která patří rovněž 
spolupráce mezi soukromým 
a veřejným sektorem, popřípadě také 
povinnosti právnických a fyzických 
osob stanovené pro účely zajišťování 
obrany státu zvláštními zákony. 
V daném případě se vždy bude jednat 
o formu „sdílené zranitelnosti“, když 
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nástroje detekce nebudou umísťovány 
nahodile, ale vždy s přihlédnutím ke 
zjištěným informacím svědčícím 
o potřebě zajistit zájmy státu v oblasti 
jeho obrany. Postup pro umístění 
nástrojů detekce a jeho provozování je 
pak zcela transparentní a předpokládá 
vzájemnou informovanost 
a propojenost veřejného a soukromého 
sektoru, když zajištění obrany 
v kybernetickém prostoru v konečném 
důsledku chrání i tento prostor, a tedy 
rovněž provozovatele (správce) 
veřejných sítí elektronických 
komunikací. Návrh zákona navíc 
přímo stanovuje, že plnění povinností 
ukládaných Vojenskému zpravodajství 
má své meze v respektování práv 
a povinností provozovatelů veřejných 
sítí elektronických komunikací, pokud 
v konkrétním případě nepřevažují 
důvody veřejného zájmu, tedy zajištění 
obrany České republiky.                           

 Obecně VYLOUČENÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI – došlo 
k úplnému vyloučení odborné veřejnosti, zástupců a 
expertů malých, středních a velkých poskytovatelů 
veřejných sítí elektronických komunikací z diskuse, 
přípravy a připomínek v rámci novely zajištění 
ochrany kybernetického prostoru ČR. 
                               Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
… k návrhu zákona  uplatnila 
připomínky cestou  elektronické 
knihovny eKLEP informačního 
systému ODoK Úřadu vlády v podstatě 
téměř všechna oficiální připomínková 
místa, další připomínky byly 
Ministerstvu obrany doručeny na různé 
e-mailové adresy; všechny tyto 
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připomínky byly posouzeny a využity 
pro další dopracování návrhu zákona.  
Kromě toho souběžně proběhla 
a probíhají jednání jak s odbornou 
veřejností technického zaměření, tak 
s autoritami z oblasti práva; 
individuální konzultace pak proběhly 
s některými připomínkovými místy i   
nad rámec vypořádávání jimi 
uplatněných připomínek (ČTÚ,  
ÚOOÚ, zpravodajské služby apod.).    

 Obecně RESUMÉ: ŘEŠENÍ = MODEL 4 SIL  
Drtivá většina právních a technologických expertů 
ze soukromého sektoru, na základě svých 
hlubokých znalostí a zkušeností z ČR i zahraničí, je 
dlouhodobě přesvědčena, že ochrana 
kybernetického prostoru ČR by měla být budována 
na principu modelu funkčně oddělených 
kompetencí a pravomocí jednotlivých státních 
organizačních složek, v systému důsledné 
koordinace na nejvyšší národní a nadnárodní 
úrovni, za zajištění dostatečné nezávislé kontroly 
a minimalizace rizika zneužití pravomocí zejména 
s ohledem na jistý zásah do soukromí občanů 
a firem v prostředí online světa.  
Za naprosto nepřípustný pokládáme argument, který 
je předkládán nejméně poslední 3 roky – tedy že 
Armáda ČR (AČR) nemá v tento okamžik kapacity 
vybudovat a provozovat jednotky kybernetické 
obrany a boje a že jediným subjektem, který je 
schopen tuto činnost zastat, může být Vojenské 
zpravodajství (VZ).  

Vysvětleno.   
Návrh zákona vychází ze standardní 
koncepce zajišťování obrany České 
republiky tak, jak je dnes nastavena 
soubor zákonů označovaných jako tzv. 
„branná legislativa“. To znamená, že 
„obrana státu“ zůstává je svým 
obsahem definičně zachována tak, jak 
je stanovena v zákoně č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, 
tedy jako komplexní obrana státu bez 
ohledu na prostředky nebo prostředí, 
ve kterém je zajišťována. I pro obranu 
kybernetického prostoru tedy nadále 
zůstává v plném rozsahu zachována 
úloha (odpovědnost) ozbrojených sil 
České republiky.                 
 
Návrh zákona však tuto strukturu 
doplňuje a Vojenskému zpravodajství 
stanovuje povinnosti a podrobnosti 
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VZ má v tuto chvíli dostatečné nástroje a oprávnění 
k výkonu a plnění úkolu, ke kterému je primárně ze 
zákona určeno a jehož základ spočívá 
ve zpravodajské činnosti, a legislativa dle našeho 
názoru nesmí překročit tento rámec, a umožnit 
zpravodajské organizaci nekontrolovaně 
monitorovat internet či v něm dokonce provádět 
aktivní činnosti, narušovat soukromí občanů a firem 
a případně pozměňovat či modifikovat jejich 
komunikaci a osobní data.  
Jsme plně přesvědčeni, že AČR je schopna 
vybudovat a provozovat jednotky kybernetické 
obrany, má k tomu jednoznačné předpoklady a je 
k tomu z hlediska obrany ČR jediným ze zákona 
určeným subjektem.  
MODEL 4 SIL –je nezbytné ve spolupráci všech 
zainteresovaných subjektů zavést princip 
systémového zajištění prevence a represe v oblasti: 
kybernetické kriminality, kybernetické bezpečnosti, 
zpravodajských činností a kybernetické války; 
oddělení jednotlivých aktivit, jejich národní 
i nadnárodní koordinace, přísná a nezávislá 
kontrola, koordinace napříč sily na nejvyšší úrovni 
bezpečnostní a politické odpovědnosti . 
Tato novela takový princip nereflektuje 
a nepředstavuje! 
                              Tato připomínka je zásadní. 

jejich výkonu, a to za účelem zajištění 
reálného výkonu povinnosti státního 
orgánu podílet se na zajišťování 
obrany státu ve smyslu čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
(„Státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a právnické   
fyzické osoby jsou povinny se podílet 
na zajišťování bezpečnosti České 
republiky. Rozsah povinností a další 
podrobnosti stanoví zákon.“). Tato 
koncepce však kromě jiného 
s přihlédnutím k zadání pro předložení 
návrhu zákona stanovenému 
usnesením vlády České republiky ze 
dne 25. května 2015 č. 382 tedy zužuje 
užití prvků terminologické množiny 
pojmu „bezpečnost České republiky“ 
na prvek bezpečnosti vnější, tedy 
obranu státu, přičemž na jejím 
zajišťování se Vojenské zpravodajství 
má podílet nikoliv jako zpravodajská 
služba České republiky, ale jako státní 
orgán s povinnostmi mimo výkon 
zpravodajských činností (bez ohledu 
na to, že využívá informace touto 
činností získané pro ochranu 
důležitých zájmu v oblasti obrany 
státu).  Vojenskému zpravodajství také 
není přiznávána jedinečné postavení 
při odvracení nebo zastavení  
kybernetického útoku nebo hrozby, 
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naopak tak může činit jenom  ve zcela 
výjimečných případech, kdy předání 
informací a jejich vyhodnocení GŠ 
AČR (popřípadě jinými státními 
orgány) by představovalo  vysoké 
riziko vzhledem k časové naléhavost 
kybernetického útoků (hrozby) a jeho 
dopadů na důležité zájmy státu.     
Návrh zákona odpovídá účelu modelu 
4 sil s tím, že jsou nastavovány různé 
úrovně kontroly jeho výkonu, a to jak 
kontroly vnitřní (zvláštní útvar 
Vojenského zpravodajství, ministr 
obrany), tak kontroly vnější (vláda 
České republiky, parlamentní kontrola 
a Orgán nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb České 
republiky).  
Současně je nutné přihlédnout k tomu, 
že jistou kontrolní funkci bude mít 
také rozhodování soudů v těch 
případech, kdy se příslušná osoba cítila 
poškozena na svých právech 
v souvislosti s plněním povinností 
Vojenským zpravodajství podle návrhu 
zákona.        
V současné době je pro posílení 
kontrolního spektra subjektů 
garantujících předvídatelné a zákonné 
postupy Vojenského zpravodajství při 
činnostech, jimiž se má podílet na 
zjišťování obrany České republiky  
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v kybernetickém prostoru, zvažováno 
také zakotvení úpravy nezávislého 
inspektora, který by převzal úlohu 
kontinuální kontroly.    

    
Česká advokátní komora 
JUDr. Johan Justoň, 
juston@cak.cz  
Mgr.Petra Vrábliková, 
vrablikova@cak.cz 
 

Obecně Ke zúženému připomínkovému řízení byl 
ministerstvem obrany předložen návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., 
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony.  Návrh zákona je 
rozsáhle odůvodňován potřebou obrany proti 
kybernetickým útokům.  
Nutno zdůraznit, což připouští i důvodová zpráva 
k návrhu, že jde o v podstatě týž návrh, který již byl 
předložen v minulém volebním období, byl 
schválen vládou, avšak nebyl doprojednán 
Poslaneckou sněmovnou. Prodlužování 
legislativního procesu bylo způsobeno především 
tím, v důsledku oprávněné námitky, že  by tak 
vojenské zpravodajství vstupovalo do prostoru, 
který je vymezen jiným orgánům a institucím 
k tomu určeným a že mu ochrana nebo zasahování 
v kybernetickém prostoru nenáležejí.  
 
I přes reformulaci (alespoň částečnou) návrhu, tato 
námitka stále trvá a týká se návrhu jako celku.  
Novelizace zákona je koncepčně zcela odtržená od 
dosavadní ochrany kybernetického prostoru České 
republiky. V současné době má klíčovou roli 
v oblasti kybernetické bezpečnosti Národní 
bezpečnostní úřad. Nově by vedle něj měla 
disponovat významnými kompetencemi též jedna 

 Vysvětleno.  
Návrh zákona vychází se standardní 
koncepce zajišťování obrany České 
republiky tak, jak je dnes nastavena 
soubor zákonů označovaných jako tzv. 
„branná legislativa“. To znamená, že 
„obrana státu“ zůstává svým obsahem 
definičně zachována tak, jak je 
stanovena v zákoně č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, 
tedy jako komplexní obrana státu bez 
ohledu na prostředky nebo prostředí, 
ve kterém je zajišťována. I pro obranu 
kybernetického prostoru tedy nadále 
zůstává v plném rozsahu zachována 
úloha (odpovědnost) ozbrojených sil 
České republiky.                 
 
Návrh zákona však tuto strukturu 
doplňuje a Vojenskému zpravodajství 
stanovuje povinnosti a podrobnosti 
jejich výkonu, a to za účelem zajištění 
reálného výkonu povinnosti státního 
orgánu podílet se na zajišťování 
obrany státu ve smyslu čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
(„Státní orgány, orgány územních 
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ze zpravodajských služeb České republiky, jejíž 
účel je zcela jiný – zpravodajsky zabezpečovat 
ochranu České republiky. Je tedy otázkou, zda 
a proč má Vojenské zpravodajství plnit úkoly 
obrany České republiky v kybernetickém prostoru. 
Přestože ust. § 5 odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, připouští, aby 
zpravodajské služby plnily další úkoly, pokud tak 
stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, 
jíž je Česká republika vázána, je ze zákonné 
koncepce činnosti zpravodajských služeb jasné, že 
těžiště jejich poslání spočívá v získávání, 
shromažďování a vyhodnocování informací, 
u Vojenského zpravodajství pak ve vztahu k obraně 
ČR. Na tom nemění ničeho ani skutečnost, že 
navrhované znění § 16b odst. 3 výslovně stanoví, že 
nejde o činnost zpravodajské služby podle 
zvláštního zákona. Bez ohledu na zvláštně 
legislativně uchopenou negativní definici této 
činnosti návrh nedefinuje, čím tedy tato činnost je, 
(a to přesto, že předchozí odstavec téhož ustanovení 
tuto činnost má za součást úkolů jednotné ozbrojené 
zpravodajské služby). Tím jsou však setřeny i 
veškeré možnosti kontroly takové činnosti.  
 
Druhou obecnou námitkou je pak otázka, proč má 
být tato činnost svěřována právě Vojenskému 
zpravodajství. Pokud by převážilo hledisko takové, 
že se jedná o „zajištění obrany ČR“, pak ve smyslu 
ust. § 3 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

samosprávných celků a právnické a 
fyzické osoby jsou povinny se podílet 
na zajišťování bezpečnosti České 
republiky. Rozsah povinností a další 
podrobnosti stanoví zákon.“). Tato 
koncepce však kromě jiného 
s přihlédnutím k zadání pro předložení 
návrhu zákona stanovenému 
usnesením vlády České republiky ze 
dne 25. května 2015 č. 382 tedy zužuje 
užití prvků terminologické množiny 
pojmu „bezpečnost České republiky“ 
na prvek bezpečnosti vnější, tedy 
obranu státu, přičemž na jejím 
zajišťování se Vojenské zpravodajství 
má podílet nikoliv jako zpravodajská 
služba České republiky, ale jako státní 
orgán s povinnostmi mimo výkon 
zpravodajských činností (bez ohledu 
na to, že využívá informace touto 
činností získané pro ochranu 
důležitých zájmu v oblasti obrany 
státu).  Vojenskému zpravodajství také 
není přiznávána jedinečné postavení 
při odvracení nebo zastavení  
kybernetického útoku nebo hrozby, 
naopak tak může činit jenom  ve zcela 
výjimečných případech, kdy předání 
informací a jejich vyhodnocení GŠ 
AČR (popřípadě jinými státními 
orgány) by představovalo  vysoké 
riziko vzhledem k časové naléhavost 
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pozdějších předpisů by měla být tímto úkolem 
pověřena armáda ČR. Zákon tak nijak nedefinuje 
rozhraní pravomocí mezi orgány, které jsou již 
podle stávající právní úpravy vybaveny prostředky 
určenými k ochraně kyberprostoru ČR (a jejichž 
použití je v případě zásahu do ústavou chráněných 
základních práv na schválení nezávislého soudu) 
od pravomocí Vojenského zpravodajství.  
                               Tato připomínka je zásadní.  

kybernetického útoků (hrozby) a jeho 
dopadů na důležité zájmy státu.     
Návrh zákona odpovídá účelu modelu 
4 sil s tím, že jsou nastavovány různé 
úrovně kontroly jeho výkonu, a to jak 
kontroly vnitřní (zvláštní útvar 
Vojenského zpravodajství, ministr 
obrany), tak kontroly vnější (vláda 
České republiky, parlamentní kontrola 
a Orgán nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb České 
republiky).  
Současně je nutné přihlédnout k tomu, 
že jistou kontrolní funkci bude mít 
také rozhodování soudů v těch 
případech, kdy se příslušná osoba cítila 
poškozena na svých právech 
v souvislosti s plněním povinností 
Vojenským zpravodajství podle návrhu 
zákona.          
V současné době je pro posílení 
kontrolního spektra subjektů 
garantujících předvídatelné a zákonné 
postupy Vojenského zpravodajství při 
činnostech, jimiž se má podílet na 
zjišťování obrany České republiky  
v kybernetickém prostoru, zvažováno 
také zakotvení úpravy nezávislého 
inspektora, který by převzal úlohu 
kontinuální kontroly.    
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 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -   
§ 16a 

Stanovení povinnosti provádět činnost, jež je 
i z dalšího obsahu zcela zjevně v rozporu 
s požadavky na regulaci státní moci je v jakémkoliv 
okamžiku nepřípustné a neakceptovatelné.  
Novela zákona zřizuje Vojenskému zpravodajství 
(jež je sice zákonem zřízenou, nicméně pouhou 
složkou ministerstva obrany ČR) povinnost 
provádět monitoring kybertnetického prostředí.  
Definice této povinnosti a okolnosti jejího použití 
jsou vágní, tím spíše, že se zjevně neomezují pouze 
na monitoring, nýbrž i na přímý zásah do této sítě 
(viz odst. 1), a to zjevně na základě pouze vlastního 
vyhodnocení splnění podmínek pro takový zásah 
(odst. 2), bez jakékoliv kontroly, dalších podmínek 
nebo omezení nezbytných v demokratické 
společnosti.  
Taková konstrukce oprávnění bez kontroly pouze 
rozvolní ústavou zaručenou ochranu veřejnými 
sítěmi přenášených informací a vytvoří nástroj 
jejich možného zneužití bez efektivní kontroly ze 
strany nezávislého orgánu.  
Požadujeme úplnou reformulaci anebo odstranění 
této povinnosti. 
                               Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno.  
Návrh zákona velmi striktně respektuje 
úpravu stanovenou ústavním zákonem 
č. 110/1998 Sb., když legislativně  
není ničím jiným, než provedením věty 
druhé čl. 3 odst. 2 tohoto ústavního 
zákona.   
K dalším výhradám uplatněným 
v připomínce  - viz návrh vypořádání 
k předcházející připomínce s tím, že od 
celoplošného monitoringu veřejných 
sítí elektronických komunikací bylo 
upuštěno.    
   

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  § 
16b 

Z legislativního pohledu je paradoxní, pokud se 
nejdříve zavádí povinnost monitoringu, výslovně 
v tzv. nepřetržitém režimu, a teprve v navazujícím 
ustanovení je definováno, o jakou činnost jde. 
Pokud je umožněno připojit k síti prostředek 
sledování dat, je zcela zjevné, že i přes zákonné 
vymezení takový prostředek umožňuje sledování 
jakýchkoliv dat, adresných i neadresných, a to 

Akceptováno. 
Od celoplošného monitoringu 
veřejných sítí elektronických 
komunikací bylo upuštěno, stejně jako 
od sledování dat.     
Nově je na základě cíleného 
a pasivního sledování vybraných jevů 
v kybernetickém prostoru prováděno 
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trvale. Pokud návrh zákona zároveň stanoví (ale 
nezakazuje, ustanovení nemá žádný normativní 
obsah), že součástí monitorování kybernetického 
prostoru není zpracování osobních údajů nebo 
provádění odposlechů a záznamů podle zákona 
o elektronických komunikacích, je z tohoto 
normativního prohlášení zjevné, že to sice není 
obsahem činností, které zákon předvídá, ale že to ve 
skutečnosti možné je. Předkladatel zde pouze 
přenáší část důvodové zprávy k předchozí (viz 
shora) důvodové zprávy k návrhu zákona 
do normativního textu, aniž by jej vybavil 
příslušným normativním obsahem.  
Ustanovení § 16b návrhu ani ustanovení navazující 
navíc nemají žádný obranný mechanismus, a to ani 
ze strany kontrolního orgánu, tím méně pak 
ze strany dotčených osob (provozovatele služeb, 
osoby, jíž se komunikace týká). 
Ve skutečnosti je toto normativní prohlášení 
nepravdivé. Navíc není jasné, pokud půjde 
o zařízení způsobilé monitorovat nejen tzv. 
metadata, nýbrž i obsah komunikace (což není 
možné vyloučit), kdo a v jaké chvíli určí, kdy 
nastává okamžik, kdy musí vojenské zpravodajství 
požádat o povolení k monitorování obsahu 
dopravovaných zpráv a jak s těmito údaji smí dál 
naložit. Operátoři tak již nebudou schopni zaručit 
plnou důvěrnost komunikace zákazníků. Ústavně 
garantovaná ochrana listovního tajemství tak bude 
jednoznačně porušena. 
Návrh v navazujících ustanoveních návaznosti na 
zákon elektronických komunikacích (a jeho zde 

vyhodnocování dopadů působení 
těchto jevů a na jeho základě budou 
přijímána opatření (předání informací 
ozbrojeným silám České republiky, 
vytvoření pracovní skupiny s dalšími 
zpravodajskými službami, NÚKIBem      
apod., přijetí specifických opatření 
podle přesahu účinků dopadů 
do vnitřní bezpečnosti státu …).   
Nová koncepce návrhu zákona 
předpokládá využití detekování 
existence jevů nasvědčujících 
o existenci hrozby nebo přímého útoku 
v kybernetickém prostoru, a to na 
základě jednoznačně vymezených 
kritérií technického zadání; tato 
koncepce vylučuje narušení důvěrnosti 
obsahu zpráv. 
 
Nová koncepce návrhu zákona vychází 
z této architektury:   

 
„§ 16a      

Činnosti Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování 

obrany státu  v kybernetickém 
prostoru      

 
 
(1) Vojenské zpravodajství za 

podmínek stanovených tímto zákonem 
provádí cílenou detekci jevů 
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zahrnutou novelu) bez dalšího umožňuje 
Vojenskému zpravodajství nejen monitorovat obsah 
komunikace, nýbrž i aktivně vstupovat do přenosu 
dat, pozměňovat jej, ukončovat jej atp., a to vše bez 
vědomí operátora a bez vědomí adresáta 
komunikace. Taková úprava vzbuzuje pochybnosti 
ohledně rozporu s mezinárodními závazky České 
republiky (zejména čl. čl. 8 odst. 1, 6 odst. 1 a čl. 13 
Úmluvy o ochraně lidských práv) i s vlastním 
ústavním pořádkem. 
Požadujeme proto, ustanovení přeformulovat tak, 
aby byl stanoven skutečně efektivní 
a kontrolovatelný rámec činností návrhem 
vymezených, jejich přesné vymezení a jejich přímá, 
účinná a efektivní kontrola.  
                               Tato připomínka je zásadní.  

nasvědčujících o existenci 
kybernetického útoku nebo hrozby 
mající původ v zahraničí (dále jen 
„útok nebo hrozba“), jejich identifikaci 
(dále jen „cílená detekce a 
identifikace“) a vyhodnocování 
a na základě výsledků této činnosti 
přijímá opatření k odvracení útoků 
a hrozeb směřujících proti důležitým 
zájmům státu, jejichž zajišťování je 
předmětem obrany České republiky 
podle zákona o zajišťování obrany 
České republiky19) (dále jen „důležité 
zájmy státu“).  

 
(2) Cílená detekce a 

identifikace jsou Vojenským 
zpravodajstvím prováděny na základě 
jím stanovených indikátorů útoků nebo 
hrozeb, kterými se rozumí ukazatele 
umožňující sledovat v kybernetickém 
prostoru definované jevy, které 
v daném čase byly Vojenským 
zpravodajstvím vyhodnoceny jako 
skutečnosti ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru; 
indikátory útoků a hrozeb nastavují 
provozní funkce nástrojů detekce.    

 
(3) Indikátory útoků a hrozeb jsou 

Vojenským zpravodajstvím 
stanovovány na základě 
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vyhodnocování  
a) informací a dat, které Vojenské 

zpravodajství získává při plnění 
svých úkolů jako jednotné 
ozbrojené zpravodajské služby 
České republiky,  

b) informací a dat předaných ostatními 
zpravodajskými službami, 
Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost a dalšími státními 
orgány, nebo  

d) dalších skutečností způsobilých 
ohrozit plnění funkce státu v oblasti 
zajišťování jeho obrany, které jsou 
mu předány.  

  
(4) Vojenské zpravodajství se při 

plnění úkolů podle § 16a odst. 1 řídí  
a) ústředním plánem obrany státu20),  
b) seznamem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu21), 
c) katalogem opatření národního 
systému reakce na krize pro potřeby 
řízení obrany státu22)  a 
d) dílčím plánem obrany Ministerstva 
obrany23).  
 

§ 16b     
Spolupráce Vojenského 

zpravodajství při provádění 
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činností, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu   

 
(1) Při provádění činností a 

opatření vykonávaných v souvislosti se 
zajišťováním obrany státu 
v kybernetickém prostoru spolupracuje 
Vojenské zpravodajství s ostatními 
zpravodajskými službami a s dalšími 
státními orgány, ozbrojenými silami 
České republiky, bezpečnostními 
sbory a právnickými a fyzickými 
osobami, pokud působí v oblasti 
zajišťování kybernetické bezpečnosti 
nebo obrany státu.      

      
(2) V případě, že Vojenské 

zpravodajství při provádění cílené 
detekce, identifikace a vyhodnocovaní 
jevů nasvědčujících o existenci útoku 
nebo hrozby ohrožující důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
identifikuje konkrétní útok nebo 
hrozbu, pro jejichž odvrácení nejsou 
naplněny podmínky pro provedení 
aktivního zásahu podle § 16e, předá 
neprodleně zjištěná data a informace 
k provedení dalších opatření k zajištění  
a) obrany státu Generálnímu štábu 
Armády České republiky, nebo   
b) bezpečnosti České republiky jiným 

státním orgánům k přijetí 
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potřebných opatření podle jejich 
působnosti, a to zejména 
Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost, Policii České 
republiky. 

 
 (3) Informace podle odstavce 2 
může Vojenské zpravodajství předat 
také Ministerstvu zahraničních věcí, 
je-li z povahy identifikovaného útoku 
nebo hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu zřejmé, že přijímaná 
opatření mohou být významně 
podpořena jeho aktivitami, jimiž 
zajišťuje ochranu práv a zájmů České 
republiky v zahraničí. 
 

§ 16c 
Prostředky využívané Vojenským 

zpravodajstvím při činnostech, jimiž 
se podílí na zajišťování obrany státu 

v kybernetickém prostoru a 
podmínky jejich provozování   

 (1) Vojenské zpravodajství pro 
plnění svých úkolů při zajišťování 
obrany státu  v kybernetickém prostoru 
využívá nástroje detekce, které jsou 
umísťovány na určených bodech 
veřejných komunikačních sítích tak, 
aby byla zaručena včasná detekce 
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útoků a hrozeb ohrožujících důležité 
zájmy státu, posouzení závažnosti 
jejich dopadů a stanovení způsobu 
jejich zastavení nebo odvrácení 
v kybernetickém prostoru 
ve spolupráci s dalšími státními orgány 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem.   
 

(2) Nástroj detekce v rozsahu 
určeném indikátory útoků a hrozeb 
podle § 16a odst. 2  zaznamenává 
metadata o  
a) provozu veřejných komunikačních 

sítí a veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací,    

b) provozu nástroje detekce a  
c) manipulaci s konfigurací nástroje 

detekce pro potřeby auditu 
Vojenským zpravodajstvím 
vykonávaných činností.  

 
(3) Metadaty podle odstavce 2 

se rozumí data popisující bez 
zaznamenávání samotného obsahu dat 
a informací souvislosti jejich přenosu 
v čase a jejich strukturu. 

 
(4) Nástroje detekce nesmí být 

využito pro provádění odposlechů 
a záznamu podle zákona 
o elektronických komunikacích. 
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(5) Cílenou detekci a 

identifikaci a vyhodnocování jevů 
nasvědčujících o existenci útoku nebo 
hrozby ohrožujících důležité zájmy 
státu v kybernetickém prostoru 
Vojenské zpravodajství provádí 
výlučně způsobem, který zaručuje, že 
a) je zachována důvěrnost komunikací 

fyzických a právnických osob při 
poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací, 
integrita veřejných komunikačních 
sítí a dostupnost veřejných 
komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací a  

b) není zasahováno nebo ovlivňováno 
plnění povinností právnické nebo 
podnikající fyzické osoby 
zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací vůči uživatelům sítě 
jinak, než v rozsahu přiměřeném 
veřejnému zájmu na zajišťování 
obrany státu.     

 
 
Oblast kontroly a prověřování činností  

je upravena takto:  
16j       

Inspektor pro kybernetickou obranu 
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(1) Ministr obrany na základě 

návrhu ředitele Vojenského 
zpravodajství jmenuje inspektora pro 
ochranu dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„inspektor pro kybernetickou 
obranu“). Inspektor pro kybernetickou 
obranu je do své funkce jmenován na 
základě jeho profesních kvalit, 
zejména na základě jeho odborných 
znalostí práva a praxe v oblasti 
zajišťování obrany státu a ochrany 
informací a dat a osobních údajů.  

 
 (2) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je příslušníkem Vojenského 
zpravodajství jmenovaným pro plnění 
úkolů v oblasti ochrany dat při 
zajišťování ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, 
ověřování správnosti postupů v této 
oblasti a dodržování souvisejících 
povinností Vojenským zpravodajstvím, 
a to včetně dodržování základních práv 
a svobod.  
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    (3) Ve věcech služebního 

poměru inspektora pro kybernetickou 
obranu činí právní úkony jménem 
České republiky ministr obrany, a to 
včetně provádění služebního 
hodnocení inspektora pro 
kybernetickou obranu.   

 
(4) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při výkonu své funkce 
nezávislý a při svém rozhodování je 
vázán pouze právním řádem České 
republiky; je povinen svou funkci 
vykonávat nestranně, v mezích svého 
oprávnění a zdržet se při jejím výkonu 
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v 
jeho nestrannost a profesionalitu.  

 
(5) Vojenské zpravodajství je 

povinno zajistit, aby byl inspektor pro 
kybernetickou obranu náležitě, včas a 
v potřebném rozsahu zapojen do 
veškerých záležitostí souvisejících 
s činnostmi Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
České republiky v kybernetickém 
prostoru, zejména mu poskytuje 
veškeré potřebné informace, 
zpřístupňuje mu záznamy podle § 16h, 
zprávy podle § 16i  a další 
dokumentaci vedenou o provádění 
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cílené detekce a identifikace a 
vyhodnocování jevů nasvědčujících o 
existenci útoku nebo hrozby ohrožující 
důležité zájmy státu v kybernetickém 
prostoru.  

 
(6) Inspektor pro kybernetickou 

obranu předává ministru obrany vždy 
neprodleně po ukončení kalendářního 
pololetí zprávu o jím zjištěných 
nedostatcích v oblasti zajišťování 
ochrany dat a informací 
zpracovávaných Vojenským 
zpravodajstvím při výkonu činností, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru; zpráva 
obsahuje rovněž návrhy opatření na 
zkvalitnění ochrany základních práv a 
svobod v rozsahu zajišťování ochrany 
soukromí a osobních údajů. V případě 
zjištění závažného nedostatku 
s dopady do těchto základních práv a 
svobod tuto zprávu předává pověřenec 
pro kybernetickou obranu ministru 
obrany bezodkladně po jeho zjištění, a 
to včetně návrhů na jeho odstranění 
a přijetí preventivních opatření.                   

 
(7) Inspektor pro kybernetickou 

obranu je při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem jeho funkce 
odpovědný ministru obrany.    
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§ 16k 
Úkoly inspektora pro kybernetickou 

obranu 
 
 

(1)  Inspektor pro 
kybernetickou obranu vykonává 
zejména tyto úkoly: 
a) prověřuje správnost postupů 

Vojenského zpravodajství při 
činnostech, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, pokud 
se týkají zabezpečení ochrany dat 
a informací,    

b) ověřuje účinnost opatření přijatých 
Vojenským zpravodajstvím za 
účelem zajišťování ochrany dat a 
informací zpracovávaných při 
činnostech, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém 
prostoru, podílí se na jejich 
zavádění do činnosti Vojenského 
zpravodajství a navrhuje jejich 
případnou aktualizaci,  

c) při činnostech Vojenského 
zpravodajství, jimiž se podílí na 
zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, 
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poskytuje na vyžádání 
poradenskou podpory 
příslušníkům vojenského 
zpravodajství v oblasti ochrany 
dat a informací,   

d) za účelem zajištění účinnosti 
opatření přijímaných k ochraně 
základních lidských práv a svobod 
spolupracuje se státními orgány 
a právnickými osobami. 

 
  
          (2) Fyzické osoby, podnikající 
fyzické nebo právnické osoby se 
mohou obracet na inspektora pro 
kybernetickou obranu ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zajištěním jejich práv, pokud jsou 
nebo by mohly být ohroženy činností 
Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru (dále jen 
„žadatel“).   
 

  
(3) Inspektor pro kybernetickou 

obranu podnět žadatele prošetří a na 
základě zjištěných skutečností 
vypracuje písemnou zprávu, z níž 
budou zřejmé skutečnosti, na jejichž 
základě bude možné vyslovit závěr, 
zda v konkrétním případě bylo činností 
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Vojenského zpravodajství, jimiž se 
podílí na zajišťování obrany státu 
v kybernetickém prostoru, protiprávně 
zasaženo do základních práv a svobod 
žadatele nebo byl porušen jiný právní 
předpis a jakým způsobem. Písemnou 
zprávu zašle inspektor 
pro kybernetickou obranu žadateli, 
ministru obrany, řediteli Vojenského 
zpravodajství a orgánu nezávislé 
kontroly k vyslovení závěru podle věty 
první. Orgán nezávislé kontroly může 
před vyslovením závěru požádat 
ředitele Vojenského zpravodajství  o 
doplnění poskytnutých informací; 
závěr orgánu nezávislé kontroly o tom, 
zda bylo protiprávně zasaženo do 
základních práv a svobod žadatele 
nebo byl porušen jiný právní předpis, 
se zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

   
 

§ 16l 
Kontrola činností, jimiž se Vojenské 
zpravodajství podílí na zajišťování 

obrany státu v kybernetickém 
prostoru, a prověřování 
souvisejících opatření 

   
(1) Provádí-li vláda, 

Poslanecká sněmovna nebo orgán 
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nezávislé kontroly kontrolu činností a 
opatření Vojenského zpravodajství, 
jimiž se podílí na zajišťování obrany 
státu v kybernetickém prostoru, je 
Vojenské zpravodajství povinno 
kontrolujícímu předložit zejména  
a) záznamy podle § 16h a  
b) další zprávy, které jsou nezbytné 

pro zjištění skutečného stavu v 
rozsahu nezbytném pro dosažení 
účelu kontroly.  

     
(2) Kontrolující podle odstavce 

1 jsou oprávněni kdykoliv požádat o  
a) přístup k auditním záznamům 
provozu nástroje detekce, 
b) přístup ke spisové dokumentaci 

vedené ve věci rozhodování o 
umístění nástroje detekce, nebo     

c) poskytnutí dalších informací a dat 
souvisejících s předmětem kontroly.   

 
(3) Kontrolující je při 

provádění kontroly povinen šetřit 
práva a oprávněné zájmy Vojenského 
zpravodajství, stejně jako třetích osob, 
kterým byly v souvislosti 
s prováděním činností Vojenského 
zpravodajství podle této části zákona 
uloženy povinnosti.      

 
(4) Orgán nezávislé kontroly 
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může vykonávat kontrolní činnost 
podle odstavce 1 také na základě 
podnětu právnické nebo podnikající 
fyzické osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, jíž byla 
uložena povinnost zřídit a zabezpečit 
rozhraní pro připojení nástroje detekce 
v určeném bodě veřejné komunikační 
sítě a povinnost strpět umístění a 
provozování tohoto nástroje, nebo 
Českého telekomunikačního úřadu, a 
to včetně kontroly dodržování 
základních práv a svobod. V případě, 
že orgán nezávislé kontroly na základě 
kontroly provedené z podnětu   
právnické nebo podnikající fyzické 
osoby zajišťující veřejnou 
komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací podle věty 
první zjistí, že činností Vojenského 
zpravodajství, jíž se podílí na 
zajišťování obrany státu, došlo 
k protiprávnímu zásahu do základních 
práv a svobod, obdrží jím 
vypracovanou písemnou zprávu24) 

rovněž tato osoba.       
 
(5) Kontrolní řád se na kontrolu 

činnosti Vojenského zpravodajství 

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



  

265 
 

podle této části zákona nepoužije. 
 
(6) Na prověřování opatření 

přijímaných Vojenským 
zpravodajstvím v zájmu zabezpečování 
činností, jimiž se podílí na zajišťování 
obrany státu v kybernetickém prostoru, 
Ministerstvem obrany se použije 
ustanovení § 41 zákona o zajišťování 
obrany České republiky obdobně.“. 

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 16c až 16f 

Toto ustanovení v návaznosti na §16a odst. 3 
a § 16c odst. 2 návrhu umožňuje Vojenskému 
zpravodajství do sítě přímo zasáhnout, a to na 
základě vlastní úvahy, bez příslušného efektivního 
kontrolního mechanismu, jež by vůbec byl s to 
přezkoumat, zda jsou podmínky pro takový zásah 
a pro předání zjištěných informace splněny. Zásah 
do datového toku je totiž umožněn pouze 
na základě souhlasu ministra obrany, bez možnosti 
jeho nezávislého přezkumu. Jakékoliv použití 
technických prostředků kybernetické obrany mělo 
být pod kontrolou soudu tak, aby bylo nejméně 
zajištěno prohlášení návrhu o tom, že navrhovanou 
činností se nezasahuje do základních práv.  
Ustanovení navíc jednoznačně více pamatuje 
na zřízení informačních toků mezi jednotlivými 
státními oprány a institucemi obrany státu než na 
ochranu demokratických základů tohoto státu. Tyto 
toky jsou však více problémem vnitřního 
uspořádání vojenských a bezpečnostních složek než 
problémem legislativního řešení.  
Ustanovení § 16f odst. 2 totiž zároveň vymezuje 

Akceptováno. 
Pro přijímání opatření k odvrácení 
nebo zastavení jevů v kybernetickém 
prostoru nasvědčujících o ohrožení 
zájmů státu při jeho obraně bylo na 
základě obdobných uplatněných 
připomínek zvoleno jiné řešení, než 
které je uvedeno v § 16a odst. 3 
a § 16c odst. 2, a to v souvislosti 
s upuštěním od koncepce celoplošného 
monitorování kybernetického prostoru. 
Nově je na základě cíleného 
a pasivního sledování vybraných jevů 
v kybernetickém prostoru prováděn 
vyhodnocování dopadů působení 
těchto jevů a na jeho základě budou 
přijímána opatření (předání informací 
ozbrojeným silám České republiky, 
vytvoření pracovní skupiny s dalšími 
zpravodajskými službami, NÚKIBem      
apod., přijatí specifických opatření 
podle přesahu účinků dopadů 
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možnost, ba dokonce oprávnění, že Vojenské 
zpravodajství do základních práv zasáhne, a i když 
zde (v zásadě opět proklamativně a velmi obecně) 
stanoví podmínky, za nichž tak může učinit. Opět 
bez jakékoliv kontroly.  
Požadavek navazuje na předchozí námitku.  
                                Tato připomínka je zásadní.  

do vnitřní bezpečnosti státu … Pokud 
by však v ojedinělých případech 
časová naléhavost provedení zastavení 
nebo odstranění účinků kybernetického 
útoku nebo hrozby vyvolala 
nezbytnost okamžitého zásahu 
Vojenským zpravodajství, jsou nově 
nastavena kritéria pro možnost 
provedení aktivního zásahu, a to takto:  
 

„§ 16e 
Oprávnění provést aktivní zásah 

v kybernetickém prostoru 
 
 

(1) Vojenské zpravodajství 
v případě zjištěného útoku nebo 
hrozby směřující proti důležitým 
zájmům státu provede za podmínek 
stanovených tímto zákonem aktivní 
zásah k jejich neprodlenému zastavení 
nebo odvrácení, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení.  
 

(2) Vojenské zpravodajství je 
oprávněno provést aktivní zásah podle 
odstavce 1 výlučně v případě, že  
a) skutečnosti jím zjištěné 

v kybernetickém prostoru svědčí o 
existenci ohrožení důležitým 
zájmům státu ve značném rozsahu, 

b) útok nebo hrozba směřující proti 
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důležitým zájmům státu trvají nebo 
bezprostředně hrozí a  

c) útok nebo hrozbu směřující proti 
důležitým zájmům státu nelze 
odvrátit v součinnosti 
s ozbrojenými silami České 
republiky a aktivní zásah byl 
vyhodnocen jako jediný možný 
účinný způsob jejich odvrácení. 

                                             
(3) K provedení aktivního 

zásahu je Vojenské zpravodajství 
oprávněno pouze po předchozím 
souhlasu ministra obrany. 

  
(4) O zahájení aktivního zásahu 

Vojenské zpravodajství bezodkladně 
informuje vládu, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
a ostatní zpravodajské služby. 
 

(5) Vojenské zpravodajství o 
provedení aktivního zásahu 
bezodkladně po jeho provedení 
informuje písemnou formou ministra 
obrany a jeho prostřednictvím  
b) vládu, 
c) náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky,  
d) ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační 
bezpečnost a 
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e) ostatní zpravodajské služby.  
 
   (6) Pro obsah předávané 

informace podle odstavce 5 se 
využije § 16h odst. 2 obdobně.  

 
 (7) Vojenské zpravodajství 

může v souvislosti s jím prováděnými 
činnostmi a opatřeními, jimiž se podílí 
na zajišťování obrany státu České 
republiky v kybernetickém prostoru, 
poskytnout součinnost nebo podporu 
úkolů plněných Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost 
nebo bezpečnostními sbory, pokud 
o to v individuálních případech 
výlučně pro účely jimi zajišťované 
bezpečnosti České republiky 
v kybernetickém prostoru požádají; 
tím není dotčena součinnost výkonu 
veškerých činností Vojenského 
zpravodajství prováděných podle této 
části zákona vůči ozbrojeným silám 
České republiky při zajišťování obrany 
státu.   
…“.      
 
Nově je tedy zajištěno, že informace 
získané detekcí veřejných sítí 
elektronických komunikací budou 
vyhodnocovány v úzké součinnosti 
především s NÚKIBem, dalšími 
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zpravodajskými službami, popřípadě 
jinými státními orgány a na základě 
této součinnosti pak budou přijímána 
opatření k odstranění nebo zastavení 
kybernetického útoku nebo hrozby. 
Aktivní zásah provedený Vojenským 
zpravodajstvím tak představuje limitní 
opatření v případech, že vyhodnocení 
dopadů přestavuje vysokou 
(neakceptovatelnou) míru ohrožení 
důležitých zájmů státu působící 
v časově  omezeném úseku, 
znemožňující efektivně přijmout jiná 
opatření; bude se tedy jednat o zcela 
výjimečné případy, kdy nebude možné 
řešení zajistit ozbrojenými silami 
České republiky nebo opatření 
aplikovat v rámci vyhodnocení situace 
ve prospěch zajišťování vnitřní 
bezpečnosti státu.   
Vzhledem k vedeným záznamům je 
pak každé přijaté opatření 
přezkoumatelné, a to jak vládou České 
republiky, tak sněmovními komisemi, 
Orgánem nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb ČR, ale také 
v případě domněnky z porušení práv 
subjektů také soudní cestou, ale 
především cestou podání podnětu 
inspektorovi pro kybernetickou 
obranu.   
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 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  § 
16j 

Kontrola prováděná na základě § 16j je vždy až 
následná, a to pouze na základě zpráv a informací, 
které příslušným orgánům kontroly poskytne samo 
Vojenské zpravodajství k jejich vyžádání a jen ve 
vztahu k činnostem, které již ukončilo. Průběžná 
kontrola není možná.  
Pokud vojenské zpravodajství zasahuje do práv 
a svobod fyzických nebo právnických osob (včetně 
provozovatelů datových sítí podle §    návrhu), musí 
zde být zákonný prostředek, jež musí umožnit 
provést kontrolu a regulaci ihned, nikoliv až 
s dlouhým odstupem a bez zákonných pravomocí 
odstranění závadného stavu a zjednání nápravy. 
Pokud takový mechanismus nastavit nejde, nesmí 
být přiznána ani tato pravomoc.   
                               Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno.  
Kontrolní mechanismy jsou nově 
nastaveny tak, že působí bez omezení 
přístupu k informacím (dokumentům), 
a to kdykoliv v čase (viz podobněji 
shora).    
 
 

 K části první - 
změna zákona  
o Vojenském 
zpravodajství 
– bodu 1 -  
§ 24a 

Zřízení kontrolního orgánu samou osobou, jejíž 
činnost se má kontrolovat je paradoxní a ve vztahu 
k zárukám právního státu krok zcela zbytečný. 
Pravomoci tento vnitřní orgán nemá. Není ničím 
kontrolován ani monitorována jeho činnost.  
                         Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno.  
Činnost tohoto „vnitřního kontrolního 
orgánu“ bude upravena vnitřním 
předpisem Vojenského zpravodajství, 
a to s možností kontroly/monitorování  
jeho činností ministrem obrany; 
kontrolní oprávnění vůči němu pak 
bude mít vláda, sněmovní kontrolní 
orgány a Orgán nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb České 
republiky.            
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 K části třetí – 
změna zákona 
o 
elektronických 
komunikacích 

Návrh stanovuje povinnost osobě zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu 
elektronických komunikací zřídit a zabezpečit 
připojení sondy. Tuto povinnost hodlá návrh 
zakotvit do zákona mezi ustanovení naopak 
zajišťující bezpečnost a integritu sítí elektronických 
komunikací. Povinnost vzniká jejímu provozovateli 
na základě rozhodnutí ministra obrany bez zajištění 
ochrany práv třetích osob. Pokud již zde má taková 
možnost monitoringu existovat, pak musí být 
upravena v souladu s požadavky právního státu a 
s důslednou kontrolou. 
Legislativně předkladatel pouze přehodil jednotlivé 
části návrhu a tuto jaksi „ukryl“ dozadu, nicméně 
oprávněné námitky proti této úpravě zůstaly 
zachovány: za takové situace není možné zajistit 
ústavně garantovanou ochranu listovního tajemství 
a důvěrnost přenášené komunikace.  
Znovu se tedy do popředí dostává otázka výběru 
mezi bezpečností a ochranou demokratických 
hodnot a právního státu. Jakkoliv je snaha veřejné 
moci výšit bezpečnost občanů země pochopitelná, 
pouze jasně vymezené zákonné limity její moci, 
důsledné a efektivní kontrolní mechanismy zajišťují 
právě onu bezpečnost. Tento návrh tak pouze 
zneužívá aktuálních obav společnosti, namísto aby 
její demokratické zásady respektoval.                                            
                                   Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Od celoplošného monitoringu 
veřejných sítí elektronických 
komunikací bylo upuštěno, stejně jako 
od sledování dat.     
Nově je na základě cíleného 
a pasivního sledování vybraných jevů 
v kybernetickém prostoru prováděno 
vyhodnocování dopadů působení 
těchto jevů a na jeho základě budou 
přijímána opatření (předání informací 
ozbrojeným silám České republiky, 
vytvoření pracovní skupiny s dalšími 
zpravodajskými službami, NÚKIBem      
apod., přijetí specifických opatření 
podle přesahu účinků dopadů 
do vnitřní bezpečnosti státu …).   
Nová koncepce návrhu zákona 
předpokládá využití detekování 
existence jevů nasvědčujících 
o existenci hrozby nebo přímého útoku 
v kybernetickém prostoru, a to na 
základě jednoznačně vymezených 
kritérií technického zadání; tato 
koncepce vylučuje narušení důvěrnosti 
obsahu zpráv. 
 
K nastavení kontrolních mechanismů  - 
viz shora.  

 

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


	V článku II se doplňuje bod 3, který zní: 
	„3. V § 12e odst. 1 se věta druhá zrušuje.“
	Odůvodnění:
	Je odpovědností vlády, aby poslanecké sněmovně navrhla vhodné držitele osvědčení a je na poslanecké sněmovně, aby ze všech kandidátů vybrala ty nejlépe kvalifikované. Vzhledem k personální nouzi se ukazuje, že nelze naplnit požadavek dvojnásobného množství kandidátů, ani to není vhodné.
	                         Tato připomínka je doporučující.



	V článku II se doplňuje bod 4, který zní: 
	„4. V § 12e odst. 2 se písmena b) a c) zrušují.“ 
	Odůvodnění:
	Novela č. 325/2017 Sb. zřídila s účinností od 1. ledna 2018 orgán nezávislé kontroly v §§ 12e–12i zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, čímž byl částečně naplněn požadavek ÚOOÚ. Pokud je známo, nebyl však personálně naplněn vinou nepřiměřených kvalifikačních předpokladů v § 12e odst. 2 písm. b) a c).
	                               Tato připomínka je zásadní.

	Odůvodnění:
	Ačkoliv je optimální, aby člen ONK měl prověrku na Přísně tajné, nemusí být možné to naplnit. Pokud člen ONK bude mít prověrku na nižší stupeň utajení, bude se moci seznamovat jen s takovými utajovanými informace, na které prověrku má, jak ÚOOÚ navrhuje níže.


	V článku II se doplňuje bod 6, který zní: 
	„6. V § 12g se na konci odstavce 1 doplňují věty: „V působnosti orgánu nezávislé kontroly je dozor nad zpracováním osobních údajů zpravodajskými službami. Člen orgánu nezávislé kontroly se smí seznamovat jen s takovými utajovanými informacemi, které nezbytně potřebuje a na které má osvědčení.“ 
	Odůvodnění:
	V zákoně o zpravodajských službách České republiky chybí bližší vymezení působnosti ONK. V § 54 ZZOÚ odstavec 4 zní: „Dozor nad zpracováním osobních údajů, které provádějí soudy nebo státní zastupitelství podle hlavy III tohoto zákona nebo zpravodajské služby, stanoví jiný právní předpis.“ V návrhu není výslovně stanovena, že v působnosti ONK je dozor nad zpracováním osobních údajů všemi zpravodajskými službami. Vzhledem k uvažovanému Národnímu centru kybernetických operací v rámci Vojenského zpravodajství se jeví jako nezbytné, aby speciální navrhovaný § 16j měl pendant v obecné úpravě. Orgán nezávislé kontroly v zákoně o zpravodajských službách České republiky je tak třeba více reformovat a rozšířit jeho působnost na dozor nad zpracováním osobních údajů všemi zpravodajskými službami.
	Připomínka naplňuje zásadu need-to-know a zavádí pojistku proti výkladu, že člen ONK má prověrku ze zákona.


	V článku II se doplňuje bod 7, který zní: 
	„7. V § 12h odst. 1 se číslovka „0,25“ nahrazuje číslovkou „1“.“
	Odůvodnění:
	Není důvodné, aby členové ONK nebyli odměňováni na plný úvazek.
	                    Tato připomínka je doporučující.



	V článku II se doplňuje bod 8, který zní: 
	„8. V § 12i se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Zaměstnanec v sekretariátu se smí seznamovat jen s takovými utajovanými informacemi, které nezbytně potřebuje a na které má osvědčení.“.“
	Odůvodnění:
	Promítnutí připomínky č. 0 i na sekretariát.


	V článku I bodu 1 v § 16b odst. 2  se za slovo „rozumí“ vkládají slova „pasivní a cílené“. 
	Odůvodnění:
	Přirovnání na p. 6 důvodové zprávy k úsekovému měření rychlosti na silnicích ukazuje spornost takto formulovaného opatření, neboť lze mít za to, že paušální předpoklad, že všichni řidiči porušují zákon, je protiústavní, cf. nález ÚS R. P. v. finanční úřad v Jablonci nad Nisou z 18. 11. 2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07, NALUS 60800. Lidově se tato praktika označuje jako „velrybářství“, angl. fishing expedition. Příkaz „nepřetržité vyhodnocování neadresných dat v kybernetickém prostoru“ se proto jeví jako příliš invasivní. Předkladatel sice v navrhovaném § 16b odst. 2 poskytuje záruky, ale neuvádí však jeden ze základních znaků efektivního zpracování dat, totiž že k monitorování musí docházet až na základě vyhodnocení zaznamenaných a aktuálních hrozeb. Místo plošného by monitorování mělo být cílené, nemělo by být výlučně proaktivní, nýbrž v zásadě reaktivní.


	V článku I bodu 1 v § 16g odst. 3 věta první zní: „Má-li ministerstvo obrany poznatek od zpravodajské služby cizí moci nebo vyhodnotilo-li tak hrozbu, vydá k zajištění účelu podle odstavce 1 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 po dobu trvání hrozby umístění a provozování tohoto zařízení.“ 
	Odůvodnění:
	Navrhovaný § 16b odst. 2 a § 16g je třeba formulovat takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že bude přihlíženo k invasivnosti použitých prostředků jako je plošný dozor nad telekomunikačním provozem k zásahu do soukromí a důvěrnosti komunikace uživatelů Internetu. Opačně v partii IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, p. 9.
	S rozvojem elektronické komunikace a její globální penetrací budou téměř na denní bázi vynalézány a odhalovány hrozby nové. Omezující podmínky před umístěním sondy jsou však nicméně silně žádoucí a vhodnou zárukou právního státu.


	V článku I bodu 1 v § 16g odst. 3 část věty druhé před středníkem zní: „Rozhodnutí podle věty první obsahuje odůvodnění, které je utajovanou informací“. 
	Odůvodnění:
	V připomínce č. 0 se navrhuje, aby rozhodnutí bylo vždy vydáno pouze na základě přezkoumatelného podkladu. Je přitom pochopitelné, že důvody musejí být utajovány.
	                            Tato připomínka je zásadní.


	V článku I bod 1 se § 16h zrušuje. 
	Odůvodnění:
	Zpravodajské služby nepodléhají ani GDPR, ani JHAD, nýbrž hlavě IV (§§ 43–49) návrhu zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“). Regulace zpracování údajů v návrhu je velice rudimentární. Místo toho postačí obecná.
	Zejména nelze souhlasit s odstavcem 2, který by znemožňoval účinnou kontrolu.
	                               Tato připomínka je zásadní.


	V článku I bodu 1 se v § 16i na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Orgán nezávislé kontroly předkládá vládě a poslanecké sněmovně jednou ročně podrobnou zprávu o kontrole monitorování kybernetického prostoru.“. 
	Odůvodnění:
	Zpráva vládě by měla mít pendant ve zprávě ONK, a to jak vládě, tak poslanecké sněmovně. Exekutiva je jako nositel odpovědnosti za počínání zpravodajských služeb nepominutelná.
	Předkladatel by měl rovněž zvážit, zda nedoplní povinnost, aby ONK informoval ministra obrany.


	V článku I bodu 1 je v § 16j odstavec 2 nezbytné přepracovat. 
	Odůvodnění:
	Je nezbytné sladit zájmy služby a účinnost kontroly. Paušální vyloučení živých věcí z dozoru ONK by, zejména za předpokladu průběžné likvidace dokumentace ke kontrolám včetně získaných nebo jinak zpracovaných osobních údajů, účinný dozor ohrozilo.


	V článku I se bod 3 označuje jako bod 2.
	Odůvodnění:
	Písařská chyba.


	V předkládací zprávě se slovo „sil“ nahrazuje slovem „operací“.
	Odůvodnění:
	Zjevně se má jednat o Národní centrum kybernetických operací, nikoliv sil.





